
     Uchwała Nr XXXVII/252/09
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111,  Nr  223,  poz.  1458,  z  2009  r.  Nr  52,  poz.  420)  Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Targowisko gminne zlokalizowane jest na placu w Zdzieszowicach przy ul. Góry Świętej 
Anny /działka nr 442/. 

2. Plac targowy jest własnością Gminy Zdzieszowice.
3. Targowiskiem zarządza Burmistrz Zdzieszowic.

§ 2.

 Targowisko jest czynne codziennie z wyłączeniem niedziel i świąt.  

§ 3.

Do prowadzenia handlu na terenie targowiska upoważnione są podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność gospodarczą,  producenci rolni,  działkowcy i właściciele ogródków 
przydomowych.

§ 4.

Na targowisku zabrania się:

1. Sprzedaży następujących towarów:
1) paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
2) napojów alkoholowych,
3) papierów wartościowych,
4) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych,
5) środków farmaceutycznych i trucizn, 
6) kamieni i metali szlachetnych,
7) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
8) rosnących  w  warunkach  naturalnych  grzybów  bez  atestu  wydawanego  przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, 
9) środków ochrony roślin,
10) artykułów  spożywczych,  grzybów,  owoców  i  warzyw  przez  osoby  prowadzące 

działalność gospodarczą.
2. Prowadzenia gier hazardowych. 
3. Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
4. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.



6. Parkowania pojazdów samochodowych i  innych pojazdów, z których nie  prowadzi się 
sprzedaży. Wjazd na targowisko samochodami odbywa się w celach zaopatrzeniowych i 
ograniczony jest do czasu załadunku i rozładunku towarów.

7. Ustawiania szczęk handlowych, bez zgody Burmistrza Zdzieszowic.

 § 5.

Miejscem  sprzedaży  nie  może  być  jezdnia,  chodnik,  przejście  lub  przejazd 
wyznaczony dla ruchu.

§ 6.

Punkt sprzedaży przeznaczony do handlu, a także miejsce na prowadzenie sprzedaży 
powinno być  oznaczone imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości zamieszkania  osoby 
sprzedającej. 

§ 7.
   
1. Prowadzący działalność  gospodarczą na targowisku odpowiadają  za wyrządzone przez 

siebie szkody.
2.   Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) uiszczenia opłaty targowej,  
2) posiadania  przy  sobie  dokumentu  tożsamości,  dokumentów  upoważniających  do 

prowadzenia działalności handlowej, posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłat 
i okazywania ich na żądanie osobom upoważnionym do kontroli,

3) przestrzegania regulaminu targowiska i przepisów przeciwpożarowych,
4) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
5) umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach,
6) ważenia  i  mierzenia  towarów  za  pomocą  urządzeń  posiadających  ważną  cechę 

legalizacyjną, 
7) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu 

handlu,
8) stosowania się do zaleceń służb porządkowych.

 3.  Winni  naruszenia  postanowień  określonych  regulaminem  targowiska  podlegają  karze 
wynikającej z Kodeksu wykroczeń lub Kodeksu karnego.

§ 8.
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 9.

Tracą moc uchwały Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 
2007r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska  miejskiego  w  Zdzieszowicach  i 
Nr XIX /  153/08 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z  dnia  8  kwietnia  2008r.  w sprawie 
wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia jej  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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