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Poz. 2087
UCHWAŁA NR XXIV/184/12
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) )
Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego położonego przy ul. Garncarskiej w Międzyrzeczu,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Opłaty targowe określają odrębne uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/318/2001 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
mgr Maciej Rębacz

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.
1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337; 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/12
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 30 października 2012 r.

Regulamin targowiska miejskiego w Międzyrzeczu
1. Miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego na terenie Gminy Międzyrzecz
jest targowisko miejskie położone przy ul. Garncarskiej w Międzyrzeczu.
2. Z targowiska miejskiego wyznacza się część, określoną załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik
do regulaminu, które oznaczone będzie tablicą „Mój Rynek”. Targowisko „Mój Rynek” jest utwardzone,
oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest
w odpływ wody deszczowej, ma zadaszone stoiska, stoiska do sprzedaży bezpośredniej, miejsca parkingowe,
stojaki rowerowe, miejsce do gromadzenia odpadów stałych i urządzenia sanitarnohigieniczne.
3. Na targowisku „Mój Rynek” powierzchnia wyznaczona do sprzedaży została podzielona na sekcje A produkty rolno-spożywcze i sekcje B – pozostałe towary, z tym że produkty rolno-spożywcze zajmują co
najmniej połowę powierzchni handlowej tej części targowiska zgodnie z oznaczeniem na załączniku
graficznym do niniejszego regulaminu.
4. Na pozostałej części targowiska dopuszcza się handel wielobranżowy.
5. Targowisko miejskie w Międzyrzeczu czynne jest od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę
poprzedzającą święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z wyjątkiem świąt, w godz. od 6.00 do godz. 20.00.
6. Na targowisku miejskim sprzedaż może prowadzić każdy, który terminowo uiszcza opłatę targową
określoną przez Radę Miejską i przestrzega regulaminu targowiska oraz spełnia warunki określone innymi
przepisami.
7. Na targowisku w handlu obwoźnym i obnośnym zabrania się sprzedaży:
1) napojów alkoholowych, w tym również piwa,
2) nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, środków leczniczych,
3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
4) zagranicznych banknotów i monet oraz papierów wartościowych,
5) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych,
6) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
7) dietetycznych środków spożywczych i mleka niepasteryzowanego,
8) dziczyzny,
9) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych,
10) grzybów i przetworów grzybowych z wyjątkiem hodowlanych,
11) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
8. Na targowisku miejskim zabrania się:
1) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
2) powodowania nadmiernego hałasu,
3) zanieczyszczenia terenu targowiska i terenu przyległego do niego (toalety, brzegu rzeki Paklicy),
4) przebywania na terenie targowiska w godzinach jego zamknięcia (za wyjątkiem gospodarza targowiska
i właściciela kiosku),
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5) poruszania się na terenie targowiska pojazdami samochodowymi w określonych godzinach,
6) używania wyrobów pirotechnicznych poprzez powodowanie huku, dymu i ognia,
7) prowadzenia handlu na ciągu pieszo-jezdnym i przejściach przeznaczonych do ruchu,
8) dokonywania wszelkich zmian w konstrukcji stołów pod zadaszeniem,
9) ustawiania, rozwieszania towaru w przejściach między stołami pod zadaszeniem,
10) odstępowania zajętych przez handlującego miejsc innym osobom i podmiotom,
11) jazdy rowerem na terenie targowiska.
9. Sprzedający zobowiązany jest:
1) prowadzić sprzedaż zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi,
2) pozostawić porządek i czystość w miejscu sprzedaży,
3) uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budząca
wątpliwości informację o ich wysokości,
4) używać zalegalizowanych przyrządów pomiarowych ustawionych lub użytkowanych w ten sposób, aby
kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia,
5) używać do ważenia lub mierzenia wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym, tj.
metr, kilogram, litr i ich pochodne.
10. Osoba prowadząca handel na targowisku w stałym kiosku lub zajmująca stanowisko przy stole pod
zadaszeniem, zobowiązana jest do umieszczenia w dobrze widocznym miejscu dla kupującego, tabliczkę
informacyjną zawierającą napisane w czytelny sposób imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania
i siedzibę firmy.
11. Zajmowane miejsca na targowisku, na stołach pod zadaszeniem, jak również we wszelkich innych
miejscach na tym terenie, w celu prowadzenia handlu oraz ustawianie wszelkich pojazdów na targowisku
odbywa się wg wskazań gospodarza targowiska. Gospodarz targowiska może usunąć z targowiska osoby
zajmujące miejsce niezgodnie z jego wskazaniem.
12. Na wyznaczonej części targowiska „Mój Rynek” w sekcji A wyznaczone są sektory do sprzedaży
produktów rolno-spożywczych. Pierwszeństwo do sprzedaży w sekcji A targowiska maja rolnicy w celu
sprzedaży swoich płodów rolnych.
13. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych do godz. 9.00, dopuszcza
się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A, poprzez sprzedaż pozostałych
towarów.
14. Osoba, która w poprzedzającym go dniu handlowym prowadziła handel na stole pod zadaszeniem,
uzgodnionym z gospodarzem targowiska ma pierwszeństwo w zajęciu tego miejsca. Utrata pierwszeństwa
następuje w przypadku nie zajęcia tego miejsca do godziny 9.00.
15. Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska oraz
przepisów przeciwpożarowych.
16. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu targowiska i bieżące przeciwdziałanie nieporozumieniom
pomiędzy osobami handlującymi, łącznie z wydawaniem poleceń dotyczących zmiany miejsc lub sposobu
ekspozycji towaru sprawuje gospodarz targowiska.
17. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
18. Książka skarg i wniosków znajduje się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej.
Załącznik graficzny do Regulaminu targowiska miejskiego w Międzyrzeczu
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