REGULAMIN TARGOWISK

1. Targowisko osiedlowe usytuowane w Piechcinie przy ul. Wiertników na terenie
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/47, czynne jest w dniach od
poniedziałku do soboty w godzinach: od godz. 600 do godz. 1300 - załącznik graficzny Nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Targowisko osiedlowe usytuowane w Barcinie przy budynku SPZOZ na terenie
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 80/68 /obręb ewidencyjny nr 4 miasta
Barcin/, czynne jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od godz. 600 do godz.
1300 - załącznik graficzny Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Targowisko miejskie usytuowane w Barcinie przy ul. 4 Stycznia na terenie nieruchomości
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 439/27 /obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin/
czynne jest w soboty w godzinach:

od godz. 600 do godz. 1300 - załącznik

graficzny Nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Targowiskami administruje, w imieniu Gminy Barcin, PPU „Wodbar” Spółka

z o.o. z

siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12, 88-190 Barcin, zwane dalej Administratorem
targowiska.
5. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6. Osoby handlujące na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodów
osobistych, umów rezerwacji miejsca targowego (w przypadku dokonania rezerwacji) oraz
innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności
handlowej.
7. Na targowisku istnieje zakaz handlu następującymi towarami:
- napoje alkoholowe,
- środki odurzające lub psychotropowe,
- nafta, benzyna,
- spirytus (denaturat) skażony,
- środki trujące,
- środki lecznicze,
- broń, amunicja, materiały wybuchowe i artykuły pirotechniczne,
- kamienie i metale szlachetne oraz wykonane z nich wyroby bez wymaganej cechy
probierczej,
- zagraniczne banknoty i monety będące w obiegu,

- inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczegółowy na
podstawie odrębnych przepisów.
8. Zabrania się na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym:
- spożywania napojów alkoholowych,
- uprawiania gier hazardowych.
9. Podmioty prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
-

przestrzegania

regulaminu

targowiska,

przepisów

porządkowych,

sanitarnych

i

przeciwpożarowych,
- wykonywania poleceń obsługi targowiska,
- posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej w wysokości ustalonej obowiązującymi
przepisami,
- utrzymania stanowiska handlowego w czystości i porządku,
- umieszczania ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,
- okazywania na każde żądanie przedstawiciela właściwych organów upoważnionych do
kontroli (Policja, Inspekcja Handlowa, Sanepid, itp.) oraz Administratora targowiska,
dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej.
10. Miejsce sprzedaży wyznacza Administrator targowiska.
11. Stoisko handlowe (kioski, stragany) powinno być oznaczone imieniem, nazwiskiem i
adresem osoby lub firmy prowadzącej działalność handlową na targowisku.
12. Używane na targowisku narzędzia pomiarowe powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną
oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia oraz mierzenia.
13. Podmioty prowadzące handel na targowisku zobowiązane są spełniać przewidziane prawem
warunki prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia
i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone w przepisach budowlanych, sanitarnych
i dot. ochrony środowiska.
14. Administrator targowiska zobowiązany jest do utrzymania porządku na targowisku i terenie
do niego przyległym.
15. Administrator targowiska zobowiązany jest przechowywać i udostępniać na żądanie książkę
skarg i wniosków.
16. Administrator targowiska zobowiązany jest do umieszczenia regulaminu targowiska wraz z
podaniem wysokości opłat targowych, należności z tytułu korzystania z urządzeń targowych
oraz innych usług związanych z prowadzeniem targowiska w miejscu ogólnie dostępnym i w
taki sposób, aby osoby biorące udział w handlu na targowisku miały możliwość zapoznania
się z nim.

17. Handel na targowisku może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
18. Zabrania się prowadzenia handlu na terenach przyległych do targowiska (chodnikach,
drogach, parkingach, innych nieruchomościach stanowiących własność prywatną, itp.).
19. Administrator targowiska zobowiązany jest do informowania właściwych służb o wszelkich
przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

