REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W CEWICACH
§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego
w Cewicach, zlokalizowanego na działce o numerze 241/10 obręb Cewice,
zwanego dalej targowiskiem.
§2
1. Właścicielem targowiska jest Gmina Cewice.
2. Administratora targowiska wyznaczy Wójt Gminy Cewice.
3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Cewice lub osoba przez
niego wyznaczona.
§3
1. Targowisko jest czynne w czwartki w godzinach od 7:00 do 13:00,
z wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.
2. W dni i w godzinach innych, niż wskazane w ust. 1 targowisko może być
czynne na wniosek osób handlujących.

§7
Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu
towarami spożywczymi określają odrębne przepisy.
§8
Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku
obowiązane są przestrzegać regulaminu targowiska, przepisów higieniczno –
sanitarnych, przeciwpożarowych, porządkowych oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej
i obrotem towarami, a także stosować się do poleceń Administratora targowiska
pod rygorem zakazu wstępu na targowisko.
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§4
Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowisku są:
1) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i spełniające
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej,
2) producenci rolni i działkowicze,
3) twórcy ludowi i artyści, którzy sprzedają własne wyroby,
4) właściciele rzeczy używanych, nieprowadzący działalności w zakresie
sprzedaży,
5) zbieracze runa i owoców leśnych,
6) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
§5
Sprzedaż towarów może odbywać się:
1) z pojazdów (samochody, przyczepy itp.)
2) ze stoisk (stragany, namioty, ławy, stoły itp.)
3) w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.)
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§6
Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod
warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących
przepisów prawa.
Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:
1) napojów alkoholowych,
2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, substancji i płynów łatwopalnych,
toksycznych oraz żrących,
3) produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
5) kamieni szlachetnych, platyny, złota i srebra oraz przedmiotów
sporządzonych z tych kruszców bez wymaganej cechy probierczej,
6) żywych zwierząt,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana
w sposób szczególny przez odrębne przepisy.
Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami
zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej
artykułów rolno – spożywczych.
Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań
lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.
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§9
Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest
sprzedaż.
Po zakończeniu sprzedaży sprzedający ma obowiązek pozostawić miejsce
handlu w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunąć do
przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska.
Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz
ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.
Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po
zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń
handlowych.

§ 10
Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe
czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
§ 11
1. Miejsca do sprzedaży, ustawienia straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju
sprzętów oraz miejsca postoju pojazdów na targowisku określa Plan
sytuacyjny targowiska, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Na terenie targowiska zabrania się handlu poza miejscami do tego celu
wyznaczonymi, w szczególności w znajdujących się na terenie targowiska
ciągach komunikacyjno – pieszych oraz miejscach postojowych.
§ 12
Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania przy
sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej.
§ 13
1. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu
targowiska uprawniony jest Administrator targowiska i osoby przez niego
upoważnione.
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich
egzekwowaniu Administrator targowiska i osoby przez niego upoważnione
mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb państwowych lub
komunalnych, w szczególności Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i Państwowej Inspekcji Handlowej.
§ 14
1. Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska, a nieuregulowane
Regulaminem lub innymi przepisami rozstrzyga Administrator targowiska.
2. Skargi i wnioski dotyczące targowiska przyjmuje Wójt Gminy Cewice.

