Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Ostródzie nr XLVIII/354/2005
z dnia 29 grudnia 2005r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W OSTRÓDZIE

§ 1.
1. Targowisko miejskie w Ostródzie zlokalizowane jest przy ul. Pionierskiej i obejmuje
wyznaczony ogrodzony obszar.
2. Targowiskiem zarządza Zarządca Targowiska wyznaczony przez Burmistrza Miasta
Ostródy.
3. Właścicielem targowiska jest Gmina Miejska w Ostródzie.
4. Miejskie targowisko czynne jest przez wszystkie dni tygodnia od godz. 6ºº do godz.18ºº,
za wyjątkiem następujących dni:
• niedziel (za wyjątkiem niedzieli przed świętem BoŜego Narodzenia i
Wielkanocy)
• świąt BoŜego Narodzenia – 25 i 26 grudnia,
• dnia 1 stycznia,
• świąt Wielkanocnych,
• dnia 3 maja,
• święta BoŜego Ciała,
• dnia 15 sierpnia,
• dnia 1 listopada
• dnia 11 listopada.
5. Podziału targowiska na stanowiska handlowe dokonuje Zarządca Targowiska w sposób
określony w § 4 niniejszego regulaminu. Stanowiska te nie mogą być usytuowane na
ciągach dla pieszych lub jezdniach, w sposób utrudniający ruch oraz na trawnikach.
Wydzielone stanowiska handlowe wyznaczone są trwałym oznakowaniem poziomym.
6. Na miejskim targowisku zabrania się :
1. ustawiania kiosków i straganów bez zgody Zarządcy Targowiska oraz pozostawiania
przenośnych – przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i
osobowych, po jego zamknięciu.
2. prowadzenia gier hazardowych, sprzedaŜy towarów w drodze publicznych losowań i
przetargów.
3.

wystawiania, reklamowania, spoŜywania napojów alkoholowych.

4. sprzedaŜy następujących artykułów przemysłowych :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

paliw płynnych (benzyna, oleje pędne itp.).
środków leczniczych i trucizn.
obcej waluty (banknoty, monety), papierów wartościowych.
broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.
napojów alkoholowych.
kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych.
innych artykułów, których sprzedaŜ jest zabroniona na podstawie odrębnych
przepisów.
h) towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe są one szkodliwe
dla zdrowia, pochodzą z kradzieŜy lub innego nielegalnego źródła nabycia.

7. SprzedaŜ artykułów spoŜywczych powinna być prowadzona zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 25.11.1970r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i
Ŝywienia ( Dz.U. Nr 29, poz.245 z p.zm.).
8. Osoba prowadząca sprzedaŜ na targowisku miejskim ma obowiązek :
1. umieszczenia w widocznym miejscu informacji zawierającej :
a) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej -imię i nazwisko
dane identyfikujące pochodzenie towaru
b) przedsiębiorcy - nazwę przedsiębiorcy, siedzibę , nr zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub nr KRS
c) producenci rolni - imię i nazwisko, nr gospodarstwa oraz gminę, w której
połoŜone jest gospodarstwo
2. handlujący powinni posiadać przy sobie dokument toŜsamości oraz inne dokumenty
wymagane odrębnymi przepisami.
3. uŜywania do waŜenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar powszechnie
obowiązujących w obrocie towarowym, narzędzia pomiarowe uŜywane na terenie
targowiska powinny posiadać waŜną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione
lub uŜywane w sposób, aby kupujący mieli moŜliwość stwierdzenia prawidłowości i
rzetelności waŜenia i mierzenia.
4. utrzymania czystości w obrębie miejsca handlowego, a po zakończonej sprzedaŜy
miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a
odpady usunięte - wrzucone do przeznaczonych na ten cel pojemników.
5. przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpoŜarowych, sanitarnoepidemiologicznych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym.
9. SprzedaŜ towaru co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe jest on szkodliwy
dla zdrowia, pochodzi z kradzieŜy lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie
wstrzymana przez Zarządcę Targowiska miejskiego, który jest zobowiązany powiadomić
o tym fakcie właściwe słuŜby.
10. Dopuszcza się moŜliwość eksponowania towarów jedynie w obrębie oznaczonego
wydzielonego stanowiska handlowego, bez uiszczania dodatkowych opłat.
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11. UŜytkownikom obiektów handlowych zabrania się dokonywania zmian elewacji, dachów
obiektów, w szczególności wstawiania dodatkowych otworów w ścianach zewnętrznych
obiektów, zmiany kolorystyki elewacji, dokonywania przeróbek drzwi frontowych itp. bez
zgody organu budowlanego i właściciela targowiska.
12. Właściciele i najemcy obiektów handlowych znajdujących się na targowisku miejskim
zobowiązani są do zawarcia stosownych umów dzierŜawy gruntu lub najmu stanowisk, a
takŜe uiszczania w terminie czynszu dzierŜawnego, czynszu najmu, podatku od
nieruchomości oraz opłat za energię elektryczną, wodę i kanalizację.
13. Wszelkie sporne sprawy pomiędzy handlującymi rozstrzygane są za pośrednictwem
Zarządcy Targowiska, a pomiędzy handlującymi i Zarządcą Targowiska za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
14. Organizacje zrzeszające handlujących na targowisku mogą być zapraszane do
uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust.13.
§ 2.
1. Wjazd na teren targowiska dozwolony jest tylko dla pojazdów dostarczających towar do
sprzedaŜy i pojazdów, z których bezpośrednio będzie dokonywana sprzedaŜ towarów.
2. Osoby prowadzące handel na targowisku posiadające pojazdy, z których nie prowadzą
bezpośredniej sprzedaŜy, maja obowiązek parkowania ich w wyznaczonych miejscach na
targowisku (sektor „P”) lub poza targowiskiem.

§ 3.
1. Opłatę targową w obowiązujących wysokościach pobiera Zarządca Targowiska, za
pośrednictwem inkasentów targowiska, wydających kwity opłaty targowej według
ustalonego wzoru – w tym zakresie stosuje przepisy aktualnie obowiązującej ustawy w
sprawie podatków opłat lokalnych oraz uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie
ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej. Wzór kwitu opłaty targowej
stanowi załącznik nr 2 do n/regulaminu.
2. Zajmowanie stanowisk moŜe być dokonywane do godz. 9ºº a pobieranie opłaty targowej
musi być zakończone do godz. 11ºº.
3. Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
Zarządcę Targowiska.
4. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej (kwit) handlujący obowiązany jest posiadać
do chwili opuszczenia placu targowego i okazywać go na Ŝądanie Zarządcy Targowiska
lub słuŜb kontrolnych.
5. Niedopuszczalne jest odstępowanie pokwitowania opłaty osobom trzecim
6. Zarządca Targowiska umieszcza na tablicy ogłoszeń informację o obowiązujących
stawkach opłaty targowej, a takŜe o innych naleŜnościach o których mowa w ust. 2.
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§ 4.
1. Wygrodzony obszar targowiska miejskiego dzieli się na następujące sektory:
a) trzy sektory handlowe :
- „H” – dzielony na stanowiska handlowe o wymiarach : szerokość 2m, głębokość
3m (1m przed stołem, stół 1m i 1m komunikacji dla sprzedawcy).
- sektor przeznaczony jest do prowadzenia sprzedaŜy „ze stołu”(szer. 4mb)
oraz „punktów gastronomicznych, budek”.
- „R” – dzielony na stanowiska handlowe o wymiarach 6m x 3,5m.
- sektor przeznaczony jest do prowadzenia sprzedaŜy „z samochodu, ciągnika,
przyczepy” płodów rolnych, mebli, dywanów oraz innych nie zabronionych
w §1 ust.6 pkt 4 n/regulaminu towarów masowych i o duŜych gabarytach.
- „W” – dzielony na stanowiska handlowe o wymiarach 1,5m x 1,5m.
- sektor przeznaczony jest do prowadzenia sprzedaŜy „ze stoisk
przenośnych” oraz „dorywczo małej ilości warzyw, kwiatów, grzybów,
jagód miodu itp.”
b) pozostałe sektory, t. j. :
- „P” – pełniący funkcję parkowania pojazdów.
- „K” – pozostały obszar targowiska pełniący funkcję komunikacji.
Sektory oznakowane są trwałymi liniami poziomymi oraz dodatkowo znakami
pionowymi odpowiednio „H”, „R”, „W”, „P”.
2. Podział targowiska na sektory handlowe oraz wydzielone stanowiska handlowe
przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną cześć niniejszego regulaminu
(załącznik nr 1 do regulaminu).

§ 5.
1. Nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu nie zwalnia osób prowadzących
działalność w obrębie targowiska od odpowiedzialności za naruszenie jego postanowień.
2. Obiekty handlowe i samochody znajdujące się na targowisku wbrew postanowieniom § 1
ust. 6 pkt 1 niniejszego regulaminu, usuwane będą na koszt właściciela (posiadacza) bez
odrębnych wezwań.
3. Zarządca Targowiska umieszcza treść Regulaminu Targowiska w widocznym miejscu
(miejscach) na terenie targowiska.
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