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UCHWAŁA NR XXIV/141/12
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 28 września 2012 r.

o zmianie uchwały własnej Rady Miasta Dynowa w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowego przy ul. 
Plażowej w Dynowie 

Na podstawie art. 7 ust. pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXVII/228/09 Rady 
Miasta Dynowa z dnia 28 października 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowego przy ul. 
Plażowej w Dynowie ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 88, poz. 1977 z 2009 roku ) i 
uchwala nowy Regulamin Placu Targowego przy ul. Plażowej w Dynowie, którego tekst stanowi Załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Dynów 

Roman Mryczko
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/141/12  

Rady Miasta Dynów  

z dnia 28 września 2012 r. 

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO PRZY UL. PLAŻOWEJ W DYNOWIE 

§ 1. 1. Plac Targowy przy ul. Plażowej w Dynowie przeznaczony jest do prowadzenia działalności handlowej - 
sprzedaży. Właścicielem Placu Targowego jest Gmina Miejska Dynów. 

2. Plac Targowy jest czynny w każdy czwartek w godzinach: 

a) od 05.30 do 13.00 w okresie od 02 marca do 31 października; 

b) od 06.30 do 13.00 w okresie od 01 listopada do 01 marca”. 

3. W pozostałe dni tygodnia oraz gdy w czwartek wypada dzień ustawowo wolny od pracy Plac Targowy jest 
nieczynny. 

4. Zarządzającym Placem Targowym jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. 

§ 2. 1. Na placu targowym przedmiotem sprzedaży mogą być wszystkie towary ( rzeczy ), za wyjątkiem: 

a) napojów alkoholowych, 

b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych, 

c) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej, 

d) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, 

e) papierów wartościowych, 

f) broni palnej i amunicji oraz materiałów wybuchowych, 

g) towarów szkodliwych dla zdrowia, 

h) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 

i) towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła. 

2. W przypadku handlu towarami wymienionymi w § 2 pkt. 1 litera f, g, h oraz innych przypadkach naruszenia 
prawa Zarządzający Placem Targowym powiadomi właściwe organy państwowe, w szczególności: 

- Policję, 

- Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

- Państwową Inspekcję Handlową. 

§ 3. 1. Sprzedaż towarów odbywa się na Placu Targowym w miejscach handlowych (stoiskach) do tego 
wyznaczonych. 

2. Każdy prowadzący sprzedaż na Placu Targowym powinien miejsce prowadzenia sprzedaży ( namiot 
handlowy, samochód lub inne urządzenie ), oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem osoby prowadzącej sprzedaż, a w przypadku przedsiębiorców wskazać oznaczenie przedsiębiorcy 
zgodnie z danymi właściwego rejestru wraz z adresem siedziby. 

3. Osoba prowadząca sprzedaż na Placu Targowym zobowiązana jest uwidocznić na sprzedawanych towarach 
cenę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

4. Osoba fizyczna prowadząca sprzedaż na Placu Targowym powinna posiadać przy sobie aktualny dokument 
potwierdzający jej tożsamość oraz w razie istnienia takiego wymagania prawnego inne dokumenty umożliwiające 
potwierdzenie legalności ich działalności handlowej. Dokumenty te osoba prowadząca sprzedaż na Placu 
Targowym jest zobowiązana okazać na żądanie Zarządzającego Placem Targowym lub innej osobie uprawnionej 
do kontroli działalności na Placu Targowy zgodnie z § 14 niniejszego Regulaminu. 
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§ 4. 1. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna być prowadzony zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych może być prowadzona na Placu Targowym wyłącznie w miejscach 
handlowych ( stoiskach ) znajdujących się w sektorze oznaczonym literą " H". 

3. Sprzedaż mebli może być prowadzona wyłącznie w miejscach handlowych ( stoiskach ) znajdujących się 
w sektorze oznaczonym literą "H". 

4. Sprzedaż drzewek i kwiatów ( roślin ) może być prowadzona wyłącznie w miejscach handlowych 
( stoiskach ) w sektorze oznaczonym literą " I". 

§ 5. Urządzenia pomiarowe ( do ważenia, mierzenia etc .) używane na Placu Targowym powinny mieć ważne 
cechy legislacyjne oraz powinny być użytkowane w ten sposób, aby Klient miał swobodną możliwość stwierdzenia 
prawidłowości 
i rzetelności czynności pomiarowych. 

§ 6. 1. Za prowadzenie handlu na Placu Targowym pobiera się opłatę targową dzienną w wysokości określonej 
Uchwałą Rady Miasta. 

2. Tekst niniejszego Regulaminu oraz aktualne stawki dziennej opłaty targowej umieszcza się na tablicy 
ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym na Placu Targowym. 

3. Od osoby prowadzącej sprzedaż na Placu Targowym Dzienną opłatę targową pobiera Inkasent. Fakt 
pobrania opłaty targowej Inkasent potwierdza wydając dowód pobrania opłaty, na którym są umieszczone 
informacje o Placu Targowym, data i wysokość pobranej opłaty. 

4. Inkasent pracujący na Placu Targowym posiada na widocznym miejscu upoważnienie do pobierania opłat 
wydane przez Burmistrza Miasta Dynowa. 

§ 7. Podmioty prowadzące sprzedaż na Placu Targowym mogą odpłatnie korzystać 
z urządzeń ( infrastruktury ) Placu Targowego i usług świadczonych przez Zarządzającego Placem Targowym 
w szczególności: 

1) dzierżawy drewnianych kiosków handlowych, 

2) wyznaczonych, oznakowanych miejsc handlowych ( stoisk ) do handlu, 

3) wjazdu i postoju samochodami na Placu Targowym, 

4) toalet. 

§ 8. 1. Miejsce handlowe (stoisko) nie może być udostępniane ( oddawane do używania, handlu ) osobom 
trzecim jak również zabroniona jest samowolna ( tj. bez zgody Inkasenta ) zmiana miejsca handlowego. 

2. Bez uzgodnienia z Zarządzającym Placem Targowym i zapłaty opłaty targowej zabronione jest zajmowanie 
miejsc handlowych ( stoisk ), ustawiania namiotów, samochodów i innych sprzętów na Placu Targowym. 

§ 9. Zabrania się sprzedaży w miejscach do tego nie wyznaczonych przez Zarządzającego Placem Targowym 
w szczególności na ciągach komunikacyjnych lub w inny sposób utrudniających komunikację po Placu 
Targowym. 

§ 10. 1. Osoby prowadzące sprzedaż mają obowiązek utrzymania czystości i porządku 
w zajmowanym miejscu handlowym ( stoisku ). 

2. Po zakończeniu handlu miejsce handlowe ( stoisko ) winno być pozostawione 

w stanie czystym i uporządkowanym. Odpady i śmieci Osoba prowadząca sprzedaż ma obowiązek usunąć 
i złożyć do przeznaczonego na ten cel kontenera, który znajduje się w wyznaczonym miejscu na terenie Placu 
Targowego. 

§ 11. Osoby prowadzące sprzedaż na Placu Targowym są zobowiązane do znajomości i przestrzegania 
niniejszego Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych 
obowiązujących przepisów. 

§ 12. Zarządzający Placem Targowym nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Placu 
Targowym. 
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§ 13. Umieszczanie reklam na Placu Targowym jest dozwolone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zarządzającego Placem oraz po uprzednim uiszczeniu należnych z tego tytułu opłat. 

§ 14. 1. Do dokonania kontroli przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu upoważnieni są pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Dynowie posiadający stosowne upoważnienia i legitymacje. 

2. Do dokonania kontroli uiszczenia dziennej opłaty targowej oraz innych opłat przewidzianych niniejszym 
Regulaminem i uchwałami Rady Miasta Dynowa są upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Dynowie 
posiadające upoważnienia od Burmistrza Miasta Dynowa. 

3. Na żądanie kontrolującego ( też Inkasenta ) osoba prowadzące sprzedaż na Placu targowym jest zobowiązana 
do okazania dowodu uiszczenia opłaty targowej przewidzianej niniejszym Regulaminem. 

§ 15. Osoby, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z Placu Targowego 
w trybie natychmiastowym. 

§ 16. Za wyrządzenie szkody w mieniu Placu Targowego osoba, która szkodę wyrządziła lub która odpowiada 
za rzeczy wniesione na Plac Targowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego oraz 
odpowiedzialność karną prawem przewidzianą. 


