UCHWAŁA NR XXXVII.242.18
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Niwnie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust.2pkt4, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1857, poz. 2232), Rada Gminy Rawa Mazowiecka
uchwała co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska gminnego we wsi Niwna w brzmieniu ustalonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Treść regulaminu o którym mowa w § 1. należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym tak, aby
biorący udział w handlu miał możliwość zapoznania się z nim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV.220.17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017
roku w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Niwna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wchodzi w życie

Przewodniczacy Rady Gminy
Michał Michalik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII.242.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Regulamin Targowiska Gminnego w miejscowości Niwna
§ 1. 1. Targowisko czynne jest we wtorki w godzinach od 500 do 1000 wyłącznie na wygrodzonym do tego
celu terenie na działce ewidencyjnej 234/2.
2. Na targowisku mogą być sprzedawane płody rolne oraz artykuły przemysłowe.
§ 2. 1. Na terenie targowiska zabrania się prowadzenia sprzedaży:
1) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych i napojów alkoholowych,
2) broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
4) zagranicznych banknotów i monet,
5) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
6) papierów wartościowych,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
2. Na targowisku nie może być prowadzona sprzedaż zwierząt gospodarskich i domowych.
§ 3. 1. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze losowań lub przetargów oraz
prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych.
2. Wnoszenia oraz używania substancji niebezpiecznych.
§ 4. Przy sprzedaży należy używać narzędzi pomiarowych z ważną cechą ich legalizacji, ustawianych
i używanych w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia
i ważenia
§ 5. 1. Opłaty targowe ustalone Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka pobierają pracownicy
administratora za pokwitowaniem poprzez wydawanie blankietów wg ustalonego wzoru.
2. Cennik opłat targowych jest uwidoczniony na tablicy ogłoszeń targowiska.
§ 6. Sprzedający na targowisku powinni przestrzegać regulaminu targowiska i
przepisów przeciwpożarowych, zachować czystość w miejscu prowadzenia
sprzedaży oraz po jej zakończeniu uporządkować stanowiska.
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