UCHWAŁA NR .....
RADY  MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ..................


W sprawie nadania  Regulaminu Targowisku Miejskiemu  przy ul. 3 Maja 1B w Lipnie.


	Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  11, art. 40 ust. 2 pkt 1, 4  oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin Targowiska Miejskiego w Lipnie, obejmującego teren działek o nr 351/6 o powierzchni 1,0810 ha oraz o nr 352/4 o powierzchni 0,3258 ha obręb ewidencyjny 15 Lipno, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 1B w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.


 § 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy Miasta Lipna.


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





















                                                                                             
REGULAMIN  TARGOWISKA  MIEJSKIEGO  W LIPNIE



§ 1. 1. Targowisko Miejskie w Lipnie czynne jest codziennie  w godzinach od 530 do 1400 (oprócz niedziel). 
	Czas i dni otwarcia targowiska mogą ulegać zmianie na wniosek handlowców.

Organem prowadzącym i nadzorującym targowisko jest Gmina Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie przy pl. Dekerta 8, a teren, na którym jest zlokalizowane stanowi mienie gminne.

§ 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:
1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów,
2. producenci środków spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych,
3. rzemieślnicy i twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego – własne wytworzone przedmioty,
4.  zbieracze runa leśnego i owoców leśnych,
5.  osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

§ 3. Przedmiotem handlu na targowisku mogą być wszystkie towary rolno-spożywcze i inne z wyjątkiem takich artykułów, jak:
	środki odurzające lub psychotropowe,

napoje alkoholowe powyżej 4,5%,
spirytus (denaturat) skażony,
substancje trujące, środki spożywcze przeterminowane i zepsute, szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,
kamienie i metale szlachetne oraz wykonane z nich wyroby bez wymaganej cechy pobierczej,
zagraniczne banknoty i monety będące w obiegu,
papiery wartościowe,
broń, amunicja, materiały i artykuły pirotechniczne i wybuchowe,
inne artykuły, produkty i przedmioty, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.


§ 4.  Na targowisku zabrania się : 
	prowadzenia gier hazardowych,

sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
spożywania  napojów alkoholowych (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych),
wjazdu i parkowania wszelkim pojazdom mechanicznym z wyjątkiem zaopatrzenia, stanowiących własność osób  prowadzących sprzedaż z pojazdów.

§ 5.   Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i przetworów rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, mleka i przetworów mlecznych, lodów i innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem jest dozwolona, gdy odbywa się ze specjalistycznych środków transportu wyposażonych w odpowiednie pod względem sanitarno-higienicznym wyposażenia i urządzenia.
§ 6.   Na placu targowym, w wyznaczonym do  tego miejscu, dopuszcza się handel wyłącznie zwierzętami zdrowymi, oznakowanymi we właściwy sposób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz posiadającymi obowiązującą, ważną dokumentację.

§ 7.   Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:
	przestrzegania regulaminu targowiska oraz obowiązujących przepisów  w zakresie prowadzonej działalności , a w szczególności :
	przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, bhp, przeciwpożarowych dotyczących spraw konsumenta,

prawa o działalności gospodarczej,
	uzgadniania miejsca sprzedaży z kontrolerem technicznym oraz wykonywania jego poleceń,
uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości, właściwą informację o ich wysokości,
zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu, jak i niezwłocznie po jego zakończeniu,
poddania się kontroli przez organa do tego upoważnione,
do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, metr, sztuka i ich pochodne z ważną cechą legalizacji, ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzania prawidłowości, rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia.

§ 8. 1.  Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna  opłata  targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta. 
2. Stawki opłaty targowej ustalone są uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie.
3. Wysokość opłat uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń.
4. Dowody wniesionych opłat targowych należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym.

 § 9.  Dopuszcza się możliwość czasowego wprowadzenia zakazu wykonywania handlu na targowisku ze względu na ważne uroczystości i wydarzenia.

 § 10. 1. Nie zastosowanie się do organizacji handlu, bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie postanowień regulaminu.
2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu  oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące ponoszą odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 11.   Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do Burmistrza Miasta Lipna.

