REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE

§1
1. Targowiskami miejskimi w Pile są:
- Targowisko det. Nr 1 przy ul. Rynkowej,
- Targowisko det. Nr 2 przy ul. Ludowej
2. Targowiska czynne są od godz. 6.00 do godz. 18.00 od poniedziałku do soboty oraz
tzw. „ niedziele handlowe”.
3. Targowiskami zarządza „TARPI” Spółka z o.o. w Pile.
4. Nadzór nad targowiskami sprawuje organ wykonawczy Gminy w Pila.
5. Bieżący nadzór nad działalnością i eksploatacją targowisk sprawuje Zarząd „Tarpil”
Spółki z o.o. w Pile.
§2
1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach są:
1) osoby fizyczne,
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
3) osoby prawne,
4) inne osoby na podstawie odrębnych upoważnień i zezwoleń.

§3
1. Na stanowiskach handlowych zabrania się sprzedaży:
1) grzybów i przetworów grzybowych z wyjątkiem hodowlanych chyba, że sprzedawca
posiada świadectwo kwalifikacji wydane przez SANEPID,
2) napojów alkoholowych,
3) wyrobów tytoniowych bez stosownych uprawnień,
4) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu skażonego, trucizn, środków farmaceutycznych
i leków,
5) broni,

amunicji

i

materiałów

wybuchowych,

petard,

rac

i

innych

artykułów

pirotechnicznych,
6) zagranicznych banknotów, monet za wyjątkiem numizmatów,
7) papierów wartościowych,
8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów
(np. wymagana koncesja, zezwolenie, przepisy sanepidowskie itp.)

2. Zabrania się urządzania i prowadzenia na targowiskach gier hazardowych i oszukańczych.
3. Zabrania się prowadzenia na targowiskach sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań
lub przetargów z wyjątkiem losów loterii państwowych.
§4
Dopuszcza się na stanowiskach handlowych sprzedaż ze specjalistycznych pojazdów następujących
towarów:
1) mięsa w tym drobiu bitego i przetworów mięsnych,
2) przetworów rybnych,
3) tłuszczy zwierzęcych i roślinnych,
4) mleka i przetworów mlecznych,
5) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych,
6) innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i
nasłonecznieniem.
§5
Zabrania się składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych ( nie dotyczy to
wyznaczonych przez administratora terenów handlowych stanowisk sprzedaży okazjonalnej).

§6
1. Do obowiązków sprzedającego należy:
1) dokonywanie sprzedaży na miejscach wyznaczonych przez Zarządcę,
2) przed rozpoczęciem handlu uiszczenie inkasentowi stosownej opłaty targowej,
3) dokonywanie dodatkowych opłat wprowadzonych na podstawie zarządzeń wydanych przez
zarządzającego targowiskami,
4) na żądanie upoważnionych osób okazywanie pokwitowania uiszczenia opłat targowych,
którego nie można odstępować osobom trzecim,
5) uwidacznianie na stałym stanowisku swojego nazwiska i imienia oraz miejscowości
zamieszkania lub nazwy firmy i jej siedziby,
6) uwidacznianie na towarach wystawionych do sprzedaży ceny i bliższego określenia towaru,
7) posługiwanie się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta
wyrażającymi mierzone wielkość w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich
pochodzenie,
8) przestrzeganie w stosunku do kupującego przepisów rękojmi,

9) przestrzeganie Regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarno - higienicznych,
przeciwpożarowych w tym porządku wokół i na wyznaczonym przez inkasenta spółki
stanowisku handlowym, które w myśl niniejszego Regulaminu traktowane jest jako
nieruchomość powierzona sprzedawcy na czas handlu i podlega jurysdykcji art.117
Kodeksu Wykroczeń.
2. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego
winno być zakończone do godz. 8.00. Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny
przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym.
W

uzasadnionych

przypadkach

czynności

zaopatrzeniowe

mogą

być

realizowane

po godz. 8 z zachowaniem wyżej wymienionego czasu.
W trakcie ich dokonania należy dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego
i poleceń administrującego terenem oraz służb Straży Miejskiej lub Policji.
3. Zabrania się sprzedającemu głośnego odtwarzania płyt, kaset, jak i głośnego reklamowania
przez będący w dyspozycji sprzedającego na stanowisku handlowym sprzęt nagłaśniający
swoich towarów.
§7
1. Do zadań administratora terenów targowiskowych należy:
1) wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku,
2) pobieranie opłaty targowej oraz innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego,
3) kontrolowanie wszystkich sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej,
4) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
2. Zarządzający targowiskiem z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników terenów
handlowych, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu do stanowiska sprzedaży czy korzystania
z możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego.
3. Zarządzający nie gwarantuje sprzedającemu zabezpieczenia stołu targowiskowego na
stanowisku handlowym przy sprzedaży okazjonalnej.
§8
1. Straż Miejska posiada uprawnienia w zakresie nadzoru i kontroli postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Opłatę targową, której wysokość podaje się poprzez rozplakatowanie określa Rada Miejska
w Pile.
3. Wysokość pozostałych opłat określona jest na podstawie odrębnych decyzji podjętych przez
zarządzającego targowiskami m. in. opłat targowiskowych za korzystanie z urządzeń
targowych, rezerwacji miejsc, opłat porządkowych itp.

4. Najmniejszą podstawową jednostką obliczeniową jest 1 m2 powierzchni zajmowanej przez
sprzedającego w ciągu handlowym.
5. W ślad za Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piła
(Uchwała RM w Pile nr XLV/459/79 z dnia 25.11.1997 r. z późniejszymi zmianami)
Rozdz. VII pkt. 26.4 zabrania się wprowadzania psów na tereny targowisk.
6. W przypadku sprzedaży zwierząt m. in. psów winny one znajdować się we właściwych
zasobnikach, a ich właściciele winni zadbać o właściwe warunki sanitarno-higieniczne jak
i bezpieczeństwo na przydzielonym stanowisku handlowym jak i dojściu do niego.
§9
Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie środków
prawno - administracyjnych w postaci:
1) postępowania mandatowego, tj. nałożenie grzywny w wysokości określonej przez
Straż Miejską czy Policję,
2) skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego Wydziału Grodzkiego,
3) usunięcia z targowiska winnego naruszenia postanowień Regulaminu,
4) wydania przez zarządzającego targowiskiem decyzji w stosunku do sprzedającego, który
narusza niniejszy regulamin o cofnięcie przydzielonej rezerwacji na dane stanowisko handlowe.
§ 10
Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowisk przyjmuje Dyrektor Zarządu w każdy
poniedziałek

w

godzinach

od

12.00

do

14.00,

a

pozostałych

dniach

handlowych

Kierownik Targowisk w godzinach od 8.00 do 9.00 .
§ 11
Niniejszy Regulamin wchodzi w Życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników
„Tarpil” Spółki z o.o. w Pile.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Uchwała Zgromadzenia Wspólników
Nr 4 /2002 z dnia 19 sierpnia 2002 r.

