
UCHWAŁA NR XXXVII/277/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój Rynek"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulamienie targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój Rynek„ będącym załącznikiem do 
uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVI/193/17 z dnia 13 lipca 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r 
poz.2825) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Targowiskiem w imieniu Gminy Szepietowo zarządza Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie (zakład budżetowy Gminy Szepietowo) - zwany 
w dalszej części  Administratorem."

2) § 4 po  ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: "1a. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość 
sprzedawanego towaru oraz warunki sanitarno - epidemiologiczne na zajmowanym stanowisku. Sprzedaż 
artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, 
a w szczególności  zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości 
handlowej artykułów spożywczych."

3) § 4 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: "4. Po zakończeniu sprzedaży miejsce działalności handlowej i najbliższe 
otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady zebrane i wyrzucone 
do pojemników ustawionych na terenie targowiska."

4) § 4 po ustępnie 5 dodaje się ustępy 6 i 7 w brzmieniu: "6. Sprzedający obowiązany jest do pokrycia szkód 
wyrządzonych w trakcie korzystania z targowiska.

7. Sprzedający powinien posiadać przy sobie dokumnet umożliwiający ustalenie tożsamości oraz  
dokumnety umożliwiające określenie legalności prowadzonej działalności handlowej."

5) § 6 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "2. Miejsca rezerwowane są oznaczone tabliczką rezerwacyjną i nie mogą 
być  zajmowane przez inne osoby."

6) § 6 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:"3. Wysokość opłaty rezerwacyjnej za wynejem stanowisk 
handlowych oraz jej zasady naliczania ustalane są Zarządzeniem Burmistrza Szepietowa 
z zastrzeżeniem, że w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa płatności końcowej za utworzenie targowiska, koszt wynajmu powierzchni handlowej 
targowiska przez  rolników jest o 30 % niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty."

7) § 6 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "6. Rezerwacji dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Szepietowa."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Sławomir Czarkowski
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