
UCHWAŁA NR 17/7/IV/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Targowisko miejskie zlokalizowane w Iłowej u zbiegu ul. Kościelnej, ul. Kościuszki i Pl. 
Wolności, zwane dalej „targowiskiem”, czynne jest codziennie w godzinach od 600 do 2000.

2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Iłowej.

§ 2. 1. Handel na targowisku może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego celu wyznaczonym.

2. Na targowisku miejscami wyznaczonymi, gdzie może być prowadzona sprzedaż, są wyłącznie 
nietrwałe obiekty handlowe (pawilony i kioski handlowe) oraz stanowiska wyznaczone przez Zarządcę. 
Dopuszcza się wystawienie towaru do 1 metra przed pawilonami i kioskami handlowymi.

§ 3. 1. Sprzedaż warzyw i owoców powinna być prowadzona w sposób zabezpieczający przed 
bezpośrednim zetknięciem z ziemią.

2. Opryskiwanie warzyw i owoców powinno być dokonywane jedynie przy użyciu czystej wody zdatnej 
do picia.

§ 4. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) posiadania zaświadczenia o uprawnieniu do prowadzenia działalności handlowej, jeżeli jest to 
wymagane przepisami;

3) przestrzegania przepisów szczególnych dotyczących sprzedaży niektórych towarów,

4) dbania o czystość i porządek w miejscu sprzedaży w tym w szczególności: wszelkie nieczystości 
i odpady handlujący zobowiązany jest usuwać na bieżąco do kontenerów ustawionych na targowisku, 
nieczystości i odpady szybko psujące się oraz mogące wabić owady i inne szkodniki należy usuwać 
również do kontenerów po uprzednim zapakowaniu do szczelnych opakowań foliowych, korzystający 
z targowiska są obowiązani do pozostawienia miejsca sprzedaży w należytym porządku,

5) umieszczenia w widocznym miejscu na stanowisku lub kiosku handlowym wywieszki zawierającej 
nazwę podmiotu handlującego (np. imię, nazwisko, adres), numer wpisu do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub innego uprawnienia.

§ 5. Na terenie targowiska zabrania się:

1) prowadzenia handlu z pojazdów transportowych ustawianych na drogach dojazdowych, chodnikach, 
przejściach;

2) ustawiania oddzielnych stoisk na chodnikach i przejściach i prowadzenia z nich handlu;

3) prowadzenia na targowisku gier hazardowych.

§ 6. Prawo do kontroli przestrzegania regulaminu targowiska przysługuje inkasentom i osobom 
upoważnionym przez burmistrza.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 140/3/XXXII/02 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 395).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Wdowiak
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