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Wielk.03.134.2517
UCHWAŁA Nr VI/39/2003
RADY GMINY KACZORY
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie lokalizacji targowisk i ustalenia regulaminu targowiska
(Poznań, dnia 7 sierpnia 2003 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), art. 7 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się lokalizację targowiska na terenie gminy Kaczory w następujących miejscowościach:
1) Kaczory - na boisku sportowym przy ul. Pilskiej 7 na płycie asfaltowej,
2) Śmiłowo, Morzewo, Zelgniewo, Dziembowo, Dziembówko, Rządkowo i Równopole - na placu przy Wiejskim Domu
Kultury,
3) Jeziorki - na boisku sportowym,
4) Brodna, Krzewina, Prawomyśl - na placu przy świetlicach wiejskich,
§ 2. Ustala się regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI(21)97 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie lokalizacji targowiska
oraz jego regulaminu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN TARGOWISKA W GMINIE KACZORY
§ 1. 1. Targowisko czynne jest w dni powszednie w godzinach od 8°° do 16°°.
2. Targowiskiem zarządza wyznaczony pracownik Urzędu Gminy oraz sołtysi, którzy upoważnieni są do pobierania
opłat z tytułu wykonywania handlu.
3. Działalność handlową pro wadzić można wyłącznie w obrębie wyznaczonego do tego celu placu.
§ 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
§ 3. 1. Na targowisku zabrania się sprzedawania następujących towarów:
napojów alkoholowych,
nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków farmaceutycznych, leków,
wyrobów tytoniowych bez stosownych uprawnień,
papierów wartościowych,
broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych,
przepisów, w tym również pojazdów samochodowych.
2. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z
wyjątkiem losów loterii państwowych.
3. Zabrania się urządzania i prowadzenia na targowisku gier hazardowych i oszukańczych.
-
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§ 4. 1. Zarządzający targowiskiem pobiera od prowadzących handel opłaty targowe w wysokości ustalonej przez
Radę Gminy.
2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych opłat porządkowych.
3. Dowód opłaty targowej zachować należy do kontroli i nie można odstępować go osobom trzecim.
§ 5. Zobowiązuje się handlujących do przestrzegania porządku i czystości na targowisku.
§ 6. Kontroli przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu dokonują osoby wyznaczone przez Wójta Gminy
Kaczory.
§ 7. 1. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Wójt Gminy Kaczory.
2. Uwagi i zażalenia na powyższy temat przyjmuje upoważniony do zarządzania targowiskiem pracownik Urzędu
Gminy i Sołtys.
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