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UCHWAŁA NR XXXVI/272/21
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1372 ze zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim, zwanym dalej
Targowiskiem.
1. Targowisko czynne jest w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 600 do 1400 .
2. Właścicielem Targowiska jest Gmina Radomyśl Wielki.
3. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Radomyśla Wielkiego.
4. Administrowaniem Targowiska zajmuje się inkasent opłaty targowej zwany dalej inkasentem.
5. Do obowiązków inkasenta należy:
1) realizacja zadań wynikających z regulaminu Targowiska,
2) utrzymanie porządku i czystości na Targowisku,
3) utrzymanie w należytym stanie tablic informacyjnych i umieszczanie na nich dokumentów związanych
z funkcjonowaniem Targowiska.
6. Uprawnionymi do wykonywania handlu na Targowisku są:
1) podmioty gospodarcze,
2) państwowe gospodarstwa rolne, państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, spółdzielnie kółek
rolniczych oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne,
3) posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych i działek przydomowych,
4) użytkownicy działek pracowniczych przy ogrodach działkowych,
5) organizacje, spółdzielnie,
6) osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła lub trudniące się wytwórczością ludową bądź
artystyczną,
7) osoby posiadające produkty pochodzenia leśnego, w tym grzyby.
7. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych,
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2) broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych,
3) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
4) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie innych przepisów.
8. Podmioty prowadzące handel na Targowisku są obowiązane do przestrzegania regulaminu Targowiska,
przepisów przeciwpożarowych, sanitarno - epidemiologicznych i porządkowych.
9. Miejsce sprzedaży wyznacza inkasent.
10. Miejsca sprzedaży nie mogą być na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub
w sposób hamujący ruch.
11. Kiosk, stragan, ława lub wózek wyznaczonej osobie posiadającej stałe zezwolenie na prowadzenie
handlu na Targowisku powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu oraz adresem.
12. Podmiot gospodarczy prowadzący punkt sprzedaży jest zobowiązany oznaczyć go nazwą
przedsiębiorstwa.
13. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest obowiązana do umieszczenia przy swoim
miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko oraz adres osoby zbierającej te produkty oraz
miejsce ich pochodzenia.
14. Podmioty prowadzące handel na Targowisku obowiązane są do uwidocznienia ceny na towarach
wystawionych do sprzedaży.
15. Do ważenia lub mierzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży stosowane mogą być wyłącznie
jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr, i ich pochodne.
16. Narzędzia pomiarowe, używane na Targowisku muszą być z ważną cechą legalizacyjną oraz powinny
być ustawione lub używane w ten sposób aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości
i rzetelności ważenia i mierzenia.
17. Sprzedaż towarów, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia,
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia będzie wstrzymana z jednoczesnym
powiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mielcu lub Komisariatu Policji
w Radomyślu Wielkim.
18. Od osób prowadzących handel na Targowisku są pobierane dzienne opłaty targowe zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. Opłaty targowe pobierane są przez inkasentów wyznaczonych przez
Radę Miejską w Radomyślu Wielkim. Inkasenci obowiązani są wydawać pokwitowanie za opłatę targową na
blankietach ustalonego wzoru.
§ 2. 1. Wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.
2. Rezerwacja dotyczy dni targowych.
3. Szczegółowe zasady rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych na Targowisku określi Burmistrz
w drodze zarządzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/250/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 stycznia
2006r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska oraz placu targowego w Radomyślu Wielkim oraz Uchwała
Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
targowiska oraz placu targowego w Radomyślu Wielkim z dnia 19 listopada 2012r.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Miękoś

