UCHWAŁA NR XXXI/189/16
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich
działalności handlowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala Regulamin prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności
handlowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/32/02 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie lokalizacji i
przyjęcia regulaminu targowisk na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2003 r. Nr 22,
poz. 404 i z 2006 r. Nr 6, poz. 85).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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Regulamin prowadzenia placów targowych w Dukli
oraz wykonywania na nich działalności handlowej

1. Place targowe i miejsca wyznaczone do prowadzenia działalności handlowej w Dukli
zlokalizowane są na nieruchomościach komunalnych:
1) plac targowy zlokalizowany na działkach nr 29, 60/10, 60/13, 61/2, 62/2 i 62/3,
czynny w czwartki i soboty:
a) w porze wiosenno-letniej w godzinach od 600 do 1400 ,
b) w porze jesienno-zimowej w godzinach od 600 do 1200 .
2) część działki nr 6/58 parking tj. (półka środkowa) przy Klasztorze OO.
Bernardynów w Dukli czynny:
a) w dni odpustów parafialnych w godzinach od 600 do 1400,
b) w okresie tydzień przed i tydzień po dniu Wszystkich Świętych w godzinach od
600 do 1700 na handel kwiatami i zniczami.
3) część działki 6/58 tj. parking (półka dolna) przy Klasztorze OO. Bernardynów w
Dukli czynny w pierwsze soboty miesiąca w godzinach od 700 do 1200 na handel
„starociami”.
4) działka nr 29 z wyłączeniem jezdni ( ul. Parkowa od strony drogi krajowej) czynny:
a) w dni odpustów parafialnych w godzinach od 600 do 1400,
b) w okresie tydzień przed i tydzień po dniu Wszystkich Świętych w godzinach od
600 do 1700 na handel kwiatami i zniczami.
2. Właścicielem placów targowych i miejsc wyznaczonych do handlu jest Gmina Dukla.
3. Nadzór nad placem targowym i miejscami wyznaczonymi do działalności handlowej
sprawuje Burmistrz Dukli, a bezpośrednio odpowiedzialnym jest administrator.
4. Podmiot sprawujący obowiązki administratora jest wyłaniany na podstawie odrębnych
przepisów prawa i odpowiada za jego funkcjonowanie .
5. Na placach targowych i miejscach wyznaczonych do prowadzenia działalności
handlowej w Dukli prowadzi się sprzedaż owoców, warzyw, artykułów spożywczych i
przemysłowych, a w szczególności wszystkich towarów i artykułów nie wyłączonych
z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie
narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Towar przeznaczony do sprzedaży powinien być świeży, a w przypadkach
przewidzianych odrębnymi przepisami, posiadać stosowne świadectwa jakości.
7. Za jakość i pochodzenie sprzedawanych towarów i świadczonych usług na targowisku
odpowiada wyłącznie ich sprzedawca lub usługodawca.
8. Zabrania się handlu na targowisku i w miejscach wyznaczonych do handlu w
szczególności:
a) napojami alkoholowymi, narkotykami, środkami odurzającymi i substancji
psychotropowymi,
b) produktami ropopochodnymi,
c) produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi z wyjątkiem ziół,
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d) bronią,
amunicją,
materiałami
wybuchowymi
oraz
artykułami
pirotechnicznymi,
e) walutami,
f) towarami pochodzącymi z przestępstwa lub nielegalnego źródła,
g) artykułami, którymi obrót jest zabroniony lub regulują go w sposób szczególny
odrębne przepisy.
9. W obrębie placów targowych i miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności
handlowej winien być wywieszony w sposób trwały i widoczny aktualny regulamin
oraz cennik stawek i opłat targowych, uchwalanych przez Radę Miejską w Dukli.
10. Inkasent pobierający opłaty targowe obowiązany jest do:
a) noszenia czytelnego identyfikatora,
b) wydawania czytelnych pokwitowań.
11. Prowadzący działalność handlową na placach targowych i w miejscach wyznaczonych
do prowadzenia działalności handlowej są zobowiązani do:
a) uiszczania należnej opłaty targowej,
b) utrzymania czystości wokół swoich stoisk oraz usuwania odpadów i opakowań do
kontenerów,
c) usuwania śniegu i błota pośniegowego oraz zwalczania gołoledzi na terenie
pomiędzy obiektami handlowymi, a wyznaczoną drogą wewnętrzną na placu
targowym, dotyczy osób handlujące w kioskach i tzw. „szczękach”.
12. Na placach targowych i miejscach wyznaczonych do prowadzenia działalności
handlowej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
13. Zabronione jest parkowanie samochodów i innych pojazdów na terenie targowisk i
miejsc wyznaczonych do handlu w celach niehandlowych.
14. Sprzedaż na targowiskach może być prowadzona z placu, ze stołu zadaszonego typu
zieleniak, z własnego urządzenia typu: kiosk, szczęka (stoisko zamknięte), namiot, z
urządzenia będącego wyposażeniem targowiska, z samochodu osobowego, z
samochodu dostawczego, z przyczepy, z ręki, kosza, wiadra, wytworów własnej
produkcji.
15. Prowadzenie sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów na
terenie placów targowych i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia działalności
handlowej w Dukli, jest zabroniona.
16. Administrator może wyznaczyć na terenie Targowiska stałe punkty sprzedaży lub
świadczenia usług dla określonych grup (rodzajów) towarów i usług.
17. Poza obrębem placów targowych oraz na chodnikach i poza miejscami wyznaczonymi
do prowadzenia działalności handlowej obowiązuje zakaz sprzedaży towarów.
18. Sprzedający, będący rolnikami, mają dostęp w pierwszej kolejności do miejsc na placu
targowym.
19. Stoisko handlowe powinno być trwale oznaczone danymi identyfikacyjnymi
sprzedawcy tj. imię i nazwisko, adres, nazwa firmy i jej siedziba.
20. Administrator targowiska czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska,
odpowiada za porządek, bezpieczeństwo i stan sanitarny na targowisku.
21. Administrator wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich
wykorzystaniem.
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22. Administrator targowiska obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska, każdego
dnia, w którym prowadzony jest handel.
23. W razie potrzeby, z uwagi na potrzebę organizacji ruchu drogowego lub porządek
publiczny, prowadzący targowisko może zarządzić wcześniejsze zakończenie
sprzedaży i opuszczenie targowiska lub jego części.
24. W celu usprawnienia funkcjonowania targowisk dopuszcza się możliwość rezerwacji
miejsc handlowych. Rezerwacja miejsca handlowego obowiązuje do godziny 800 dnia
na który została opłacona. Nie zajęcie miejsca handlowego do godziny 800 skutkuje
utratą roszczeń o zajęcia go w danym dniu. Zasady rezerwacji miejsc handlowych
określa Burmistrz Dukli w drodze zarządzenia.
25. Prawo do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu mają upoważnieni
pracownicy Urzędu Miejskiego w Dukli oraz funkcjonariusze służb porządkowych.
26. Na żądanie kontrolującego sprzedający winien okazać ważny dowód uiszczenia opłaty
targowej i opłaty rezerwacyjnej (jeśli dotyczy), dokument upoważniający do
prowadzenia działalności gospodarczej.
27. Osoby prowadzące handel na targowiskach i miejscach wyznaczonych do handlu
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów sanitarnohigienicznych, handlowych, porządkowych i przeciwpożarowych oraz innych
przepisów odnoszących się do tych miejsc.
28. Korzystający z targowiska naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają
karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
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