
UCHWAŁA NR XV/89/15
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu handlowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z placu handlowego położonego w Iłowie-Osadzie przy ul. Wyzwolenia 
na działkach geodezyjnych nr 685/2, 582/3, 685/3, 685/4, 685/8, 685/9, obręb Iłowo-Osada w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść regulaminu zamieszczona zostanie na tablicy informacyjnej usytuowanej w widocznym miejscu na 
terenie placu handlowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Dorota Kacperowska
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Załącznik do Uchwały Nr XV/89/15

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 1. 1. Placem handlowym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest teren przy ul. Wyzwolenia w Iłowie-
Osadzie przeznaczony do handlu z pawilonów, namiotów, straganów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, 
koszy, z ręki, itp. na działkach nr 685/2, 582/3, 685/3, 685/4, 685/8, 685/9, obręb Iłowo-Osada.

2. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z placu handlowego.

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na placu handlowym.

§ 2. 1. Administratorem placu handlowego jest Wójt Gminy Iłowo-Osada.

2. Plac handlowy jest czynny dwa razy w tygodniu przez 10 godzin dziennie, tj. w środy i soboty w godzinach 
od 6.00 do 16.00.

3. Teren placu handlowego przeznaczony jest do handlu w szczególności ze straganów, stoisk, przyczep, 
pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t,  z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego.

§ 3. Plac handlowy jest oznaczony tablicą informacyjną o treści "Plac handlowy w Iłowie-Osadzie" wraz z 
zamieszczoną treścią niniejszego regulaminu.

§ 4. Uprawnionymi do handlu na placu handlowym są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.

§ 5. Na placu handlowym mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy 
odrębnych przepisów  oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.

§ 6. 1. Na placu handlowym zabrania się sprzedaży:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, napojów alkoholowych, spirytusu skażonego, trucizn i środków leczniczych 
z wyjątkiem ziół,

2) broni palnej, pneumatycznej i białej, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,

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

4) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, papierów wartościowych,

5) żywych zwierząt z wyjątkiem ryb,

6) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestu.

2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno sprzedawać pod 
warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz imienia, nazwiska i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania się prowadzenia na placu handlowym gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze 
publicznych losowań i przetargów.

4. Zabrania się wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.

5. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania placu handlowego.

6. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży oraz 
wjazdu na plac pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t.

§ 7. 1. Osoby prowadzące handel na placu handlowym zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach 
wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości.

2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 
towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne).

3. Wagi i inne przyrządy miernicze używane na placu handlowym powinny mieć legalizację i być ustawione w 
miejscu umożliwiającym nabywcy obserwację czynności ważenia towaru.
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4. Za aktualizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

§ 8. Za wszystkie transakcje handlowe zawierane na placu handlowym odpowiedzialność ponoszą sprzedający i 
kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami. Każdy sprzedawca odpowiada za 
jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

§ 9. 1. Wysokość dziennej opłaty targowej ustala Rada Gminy Iłowo-Osada.

2. Opłata targowa pobierana jest przez uprawnionego inkasenta według stawek zgodnych z aktualnie 
obowiązującą uchwałą.

3. Inkasent zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności.

4. Pokwitowanie pobranej opłaty targowej winno być zachowane do chwili opuszczenia placu handlowego i 
okazywane do kontroli osobom upoważnionym.

§ 10. Osoby prowadzące handel na placu handlowym zobowiązane są do:

1) uiszczenia dziennej opłaty targowej,

2) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dowodu uiszczenia opłaty targowej,

3) naprawy szkód wyrządzonych na placu handlowym,

4) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu, a w szczególności 
usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedanych produktach.

§ 11. 1. Prawo do kontroli opłaty targowej mają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-
Osadzie.

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dowód uiszczenia opłaty targowej.

3. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu uiszczenia opłaty targowej, pociąga za sobą obowiązek jej 
uiszczenia.

§ 12. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie w Urzędzie Gminy 
Iłowo-Osada.

§ 13. Osoby prowadzące handel na placu handlowym zobowiązane są do przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu oraz innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych 
z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarów.
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