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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTW A WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 1549

UCHWALA NR XXVIll/ 235/13
RADY MIEJSKIEJ W RYl'I'"IE

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rynie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ l.Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Rynie stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 21/122/92 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 15 września 19921'.w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz regulaminu targowiska zmieniona
uchwałą Nr XLI/299102 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2002r. i uchwałą
Nr XX/160/04 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 listopada 2004r.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Mirosław Górski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVm/235 /13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 8 marca 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W RYNIE

§ 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska.
§ 2. 1. Targowisko miejskie usytuowane w Rynie pomiędzy Placem Wolności a ul. Traugutta stanowi

własność Gminy Ryn.

2. Administratorem targowiska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie
sp. z 0.0., z siedzibą w Rynie przy ul. K.Wallenroda 10.

3. Targowisko czynne jest w godzinach 6:00 - 15:00.
§ 3. Targowisko przeznaczone jest przede wszystkim do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych oraz

pozostałych artykułów dopuszczonych do sprzedaży.

§ 4. l. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny towarów wystawionych
do sprzedaży.

2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być stosowane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym (metr, litr, kilogram i inne ich pochodne).

3. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizującą oraz powinny
być ustawione i używane w sposób pozwalający kupującemu stwierdzić prawidłowość i rzetelność ważenia
i mierzenia.

§ 5. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są :

l) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2) producenci rolni posiadający dokument potwierdzający, że są płatnikami podatku rolnego
3) działkowcy sprzedający własne produkty rolne

4) zbieracze runa leśnego.

2. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są między innymi do :
1) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności

handlowej i okazywania ich na żądanie
2) uiszczenia opłaty targowej inkasentowi i zachowanie dowodu wpłaty do kontroli
3) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku

4) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu
5) przestrzegania niniejszego regulaminu

6) przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych i przepisów p.poż.
7) stosowania się do zaleceń administratora targowiska.

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie dopuszczone do obrotu towary z wyjątkiem towarów,
których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.

§ 7. 1.Wjazd samochodem na teren targowiska możliwy jest tylko w celu dowozu towaru.
2. Zabrania się parkowania samochodów na terenie targowiska.

§ 8. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Ryn na podstawie upoważnienia BUlmistrza Miasta i Gminy.

§ 9. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowiska przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy.
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