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Poz. 159
UCHWAŁA NR III/23/18
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Dobre .
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust.2 pkt.4, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Dobre uchwała co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska gminnego w miejscowości Dobre, przy ulicy Poniatowskiego
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Treść regulaminu, o którym mowa w § 1 należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym tak, aby
biorący udział w handlu miał możliwość zapoznania się z nim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymański
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Załącznik do UCHWAŁY NR III/ 23 /18
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Regulamin Targowiska Gminnego w miejscowości Dobre
§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego w Dobrem, zwanego dalej
targowiskiem.
§ 2.
1. Targowisko położone jest w miejscowości Dobre, przy ulicy Poniatowskiego.
2. Właścicielem i administratorem targowiska jest Gmina Dobre.
3. Sprzedaż na targowisku odbywa się w poniedziałki od godziny 5.00 do 10.00.
§ 3.
1. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby, które uiściły obowiązującą opłatę
targową ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy Dobre.
2. Sprzedaż może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 4.
1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy
odrębnych przepisów, oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach
wystawionych do sprzedaży
§ 5.
Do obowiązków osób prowadzących handel na targowisku należy również:
1. Utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż;
2. Uporządkowanie miejsca sprzedaży oraz zabranie wszelkich odpadów.
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§ 6.
Osoby handlujące na targowisku, nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, mogą
zostać usunięte z terenu targowiska przez inkasenta lub przy pomocy służb porządkowych, ponadto
administrator targowiska może nałożyć karę dyscyplinującą w wysokości 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych) za nieuporządkowanie stanowiska handlu.
§ 7.
Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmuje Wójt Gminy Dobre.
§ 8.
Regulamin targowiska udostępniany jest na tablicy informacyjnej targowiska, a także na stronie
internetowej www.gminadobre.pl.

