Uchwała Nr XVI/90/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska we Frysztaku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art.18 ust.l, art.40 ust.l i ust.2 pkt 4, art.41 ust.l ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§1
Ustala się regulamin targowiska we Frysztaku prowadzonego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku o treści jak załącznik do uchwały.

§2
Traci moc regulamin targowisk ustalony uchwałą Nr XX/102/96 Rady Gminy Frysztak z dnia
13 grudnia 1996 roku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/90/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 lute«o 2004 roku
REGULAMIN TARGOWISKA WE FRYSZTAKU
§1
1. Targowisko we Frysztaku, zwane dalej „targowiskiem" zlokalizowane jest na terenie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. Targowisko jest czynne w każdy czwartek tygodnia w godzinach 5.00 - 14.00.
3. Targowisko prowadzi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zwany organizatorem.
4. Kierownikiem targowiska jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku
5. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Frysztak.
§2
Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są :
1) osoby fizyczne
2) osoby prawne
3) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
§3
Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych
2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn, środków leczniczych,
3) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
4) papierów wartościowych
5) innych, których sprzedaż jest zabroniona na mocy odrębnych przepisów.
§4
Ustala się wykaz artykułów, które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym:
1) Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, z wyjątkiem napojów dla
sportowców i środków energetyzujących.
2) Następujące środki spożywcze bez opakowań jednostkowych:
a) mleko niepasteryzowane i niepodatne obróbce termicznej oraz przetwory
mleczne, w tym lody;
b) tłuszcze roślinne i zwierzęce
c) mięso i przetwory mięsne oraz podroby i przetwory podrobowe zwierząt
rzeźnych,
d) drób bity i przetwory drobiowe oraz podroby i przetwory podrobowe z drobiu;
e) dziczyzna i przetwory z dziczyzny;
f) przetwory rybne,
g) mrożone środki spożywcze w tym zawierające w swoim składzie środki
spożywcze wymieniane w pkt. 1-6
h) potrawy i wyroby garmażeryjne do bezpośredniego spożycia;
i) przetwory grzybowe;
j) pieczywo i wyroby ciastkarskie.
3) Rosnące w naturalnych warunkach grzyby świeże.
4) Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa w opakowaniach jednostkowych.

§5
1 Ryby świeże są sprzedawane w sposób zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem oraz przetrzymywane w pojemnikach z tworzyw s/tucznych i
schładzane lodem wodnym wytworzonym w wody pitnej, a woda z topniejącego lodu odprowadzana na bieżąco.
2. Ryby żywe są sprzedawane w sposób zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem oraz przetrzymywanie w basenach z tworzyw sztucznych
wypełnionych wodą pitną. Pojemność basenu musi odpowiadać wielkości i ilości
przechowywanych ryb.
3 Sprzedaż warzyw i owoców jest prowadzona w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i eliminujący możliwość ich bezpośredniego zetknięcia z ziemią.
4 Opryskiwanie warzyw i owoców dokonywane jest jedynie przy użyciu wody pitnej.
5. Napoje chłodzące sprzedawane są tylko w hermetycznie zamkniętych opakowaniach
jednostkowych.
6. Sprzedawca jest zobowiązany myć i dezynfekować sprzęt wykorzystywany do
sprzedaży, każdorazowo po zakończeniu pracy oraz w przypadku jego zanieczyszczenia.
7. Osoba dokonująca sprzedaży jest zobowiązana do umieszczenia pojemnika na odpadki,
który winna na bieżąco opróżniać.
8. Osoba dokonująca sprzedaży mięsa, drobiu, ryb oraz potraw i napojów przeznaczonych
do spożycia na miejscu jest zobowiązana nosić odzież roboczą.
§6
Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań
lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii książkowych.
§7
Przepisy organizacyjno — porządkowe:
1) Miejsce sprzedaży nie może znajdować się na przejściach przeznaczonych do ruchu lub
w sposób hamujący ruch.
2) Osoby prowadzące handel na targowisku winny dbać o utrzymanie miejsca
wyznaczonego do sprzedaży w należytym stanie porządkowym i czystości.
3) Osoby prowadzące handel zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska
oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
4) Stragan, kosz lub stoisko powinno być wyposażone w tabliczkę informacyjną
umieszczoną w miejscu dobrze widocznym dla kupujących, zawierającą napisane w
sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela firmy lub nazwę firmy i jej siedzibę.
5) Osoba prowadząca handel na targowisku jest zobowiązana uwidocznić na towarach
wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą
wątpliwości informację o ich wysokości.
§8
Narzędzia pomiarowe , używane na targowisku , powinny mieć cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione i używane w sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia
prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
§9
Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest szkodliwy dla
zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła, będzie wstrzymana przez

obsłuży targowiska z jednoczesnym powiadomieniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Str/yżowie oraz Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 10
Za handel na terenie targowiska pobierana jest opłata targowa w wysokości określonej
uchwałą Rady Gminy we Frysztaku, za pośrednictwem inkasenta wydającego
pokwitowanie wg ustalonego wzoru .
Handlujący ma obowiązek wniesienia dziennej opłaty targowej i uzyskania dowodu jej
wpłaty przed rozpoczęciem sprzedaży
Handlujący winien zachować blankiet opłaty targowej do momentu opuszczenia
targowiska, a w razie kontroli okazać blankiet w/w osobom kontrolującym.
Za brak ważnego blankietu uważa się blankiet ze skasowaną inną datą niż dzień
sprzedaży, blankiet z inną wysokością opłaty targowej niż obowiązująca
Opłata targowa nie obejmuje innych usług świadczonych przez organizatora
targowiska za które wnosi się opłaty wg. cen umownych.
§11

1. Zakazuje się parkowania samochodów i przyczep na terenie targowiska z wyjątkiem
używanych do handlu.
2. Zabrania się picia alkoholu na targowisku.
§12
Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do przestrzegania regulaminu
targowiska oraz do wykonywania poleceń dotyczących wszystkich zmian organizacyjnych,
które wprowadza organizator.
§13
Kierownik targowiska zapewnia podstawowe warunki sanitarne takie jak: możliwość
umycia rąk, korzystania z WC, utrzymania porządku i czystości na targowisku.
§14
Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje wynikające z
odpowiednich przepisów prawa.
§15
1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez kierownika targowiska.
2. Kierownik targowiska prowadzi książkę skarg i wniosków i udostępniają na żądanie
korzystających z targowiska.

