
UCHWALA Nr 200/XX/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie uchwalenia regulaminu okreilajqcego zasady handlu na 
targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

W uchwale Nr 152/XV/20 15 Rady Miej skiej w Serocku z dnia 30 listopada 20 15 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu okreiilajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek 
w Serocku dokonuje siq nastqpujqcych zmian: 
- uchyla siq $ 4  uchwaly 
- zalqcznik do uchwaly otrzymuje brzrnienie zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowyrn 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku zmieniajqcej uchwale w sprawie uchwalenia 
regulaminu okreslajqcego zasady handlu na targowisku miejskim p n y  ul. Rynek 
w Serocku 

Stosownie do art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Serocku 
posiada kompetencje do okreSlania zasad i trybu korzystania z grninnych obiekt6w 
uiytecznoSci publicznej, kt6rym jest targowisko miejskie. 

W zwiqzku ze zlozeniem przez Wojewodq Mazowieckiego skargi z dnia 22 marca 
2016r. na uchwalq Nr 152/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 201 5 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu okreSlajqcego zasady handlu na targowisku miejskim przy 
ul. Rynek w Serocku, Rada Miejska unaje za uzasadnione stanowisko wynikajqce z jej treSci 
zakazujqce odwolywania siq do zagadnien regulowanych przez ustawodawcq w przepisach 
odrqbnych. 

Biorqc powyzsze pod uwagq, niniejszy projekt uchwaly eliminuje z treSci regulaminu 
zagadnienia uregulowane przez ustawodawcq w przepisach odrqbnych. 



Zalqcznik do uchwa4y 
Nr 200/XX/20 16 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 22 kwietnia 20 16r. 

Regulamin okreilajqcy zasady handlu 
na targowisku miejskim pny  ul. Rynek w Serocku 

1. Targowisko miejskie zlokalizowane w Serocku przy ul. Rynek naleiy do gminy Miasto 
i Gmina Serock. 

2. Polozenie targowiska okreSla zaiqcznik do niniejszego regularninu. 
3. Targowisko czynne jest od poniedzialku do soboty w godz. 6.00 - 15.00, 

z zastrzezeniem ust. 5 .  
4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy moze mienid godziny 

funkcjonowania targowiska. 
5. Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie zarnknqk targowisko po uprzednim 

powiadomieniu na 7 dni przed zarnkniqciem w spos6b okreilony w 5 3 pkt 3 niniejszego 
regulaminu. 

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku sq osoby, kt6re uiicily oplatq 
targowq i naleine opiaty eksploatacyjne. 

2. Sprzedajqcy zobowiqzani sq do: 
1) uiszczania opiaty targowej w wyznaczone dni tj.; Sroda i sobota, 
2) prowadzenia handlu w miejscach do tego wyznaczanych (zalqcznik), 
3) utrzymania czystoici w obrqbie stanowiska handlowego w czasie i po 

zakonczeniu handlu, 
4) przestrzegania niniejszego regulaminu i przepis6w ppoz., 
5) przestrzegania przepis6w sanitarnych i porqdkowych, 
6 )  urnieszczania na towarach wystawianych do sprzedaiy cen w spos6b 

zapewniajqcy prostq i nie budqcq wqtpliwogci inforrnacje o ich wysokogci, 
7) przestrzegania odrqbnych zasad sprzedaiy towar6w na targowisku 

wynikajqcych z przepis6w szczeg6lnych dotycqcych np. grzybbw, jagbd, 
bordwek, poziomek, miqsa i wqdlin. 

3. Osoby dokonujqce sprzedaiy na targowisku zobowiqzane sq posiadak przy sobie 
dokurnent umoiliwiajqcy stwierdzenie tozsamoici. 

Do obowiqzk6w organu prowadzqcego targowisko naleiy nadz6r nad prawidlowym 
funkcjonowaniem targowiska, a w szczeg6lnoici: 
1) utrzymanie porzqdku i czystoSci na terenie targowiska, 
2) usuwanie zalegajqcego biota oraz odinieianie nawierzchni targowiska w okresie zimy, 
3) zawiadomienie handlujqcych o wszelkich zmianach dotyczqcych regulaminu targowiska 

lub zasad korzystania z targowiska miejskiego przez wywieszenie na tablicy ogloszen 
umieszczonej na targowisku miejskim, stronie internetowej i w spos6b zwyczajowo 
przyj ety. 



Na terenie targowiska moze by6 prowadzona sprzedai artykulow: 
1) spoiywczych, 
2) rolno - ogrodniczych, 
3) przemyslowych. 

DzialalnoiC handlowa moze by6 prowadzona: 
1) z pojazdow, 
2) ze stoisk, 
3) w formie obnoinej . 

Na terenie targowiska zabrania siq: 
1) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wymaczonym tj.: jezdniach, 

chodnikach, ciqgach komunikacyjnych, miejscach wymaczonych do 
parkowania, 

2) ingerowania w podloze bruku poprzez wbijanie, przytwierdzanie, wwiercenie 
mocowari namiotow ochronnych, parasoli oraz innych przedmiotow kt6re mogq 
uszkodzi6 strukturq bruku. 

3) montazu prowizorycznych instalacji elektrycznych, 

1. Do wakenia lub mierzenia towar6w mogq by6 uzywane wylqcnie jednostki miar 
obowiqzujqce w obrocie towarowym miqdzy innymi: sztuka, metr, litr, kilogram i ich 
pochodne. 

2. Narzqdzia pomiarowe, uiywane na targowisku powinny mie6 wainq ceche 
legalizacyjnq oraz powinny by6 ustawione lub uiytkowane w ten sposob, aby kupujqcy 
mial mozliwoSC stwierdzenia prawidlowoici i rzetelnoici waienia i mierzenia. 

3. Za aktualizacjq legalizacji narzqdzi pomiarowych odpowiada sprzedawca. 

1. Prowadqcy handel na targowisku ponoszq zwipzme z tym oplaty targowe ustalone 
przez Radq Miejskq w Serocku w odrqbnej uchwale. 

2. Upowainionym do zbierania oplat jest inkasent powolany na podstawie odrqbnej 
uchwaly Rady Miejskiej w Serocku. 

3. Sprzedajqcy ma obowiqzek wniesienia oplaty targowej w dniu wjazdu na teren 
targowiska. Podejmujqc siq czynnoici sprzedaiy produktow i uslug sprzedajgcy musi 
dysponowad dowodem wplaty, ktory nalezy zachowa6 do chwili opuszczenia 
targowiska i okazywad do kontroli osobom uprawnionym. Nie posiadanie w czasie 
kontroli dowodu wplaty oplaty targowej pociqga za sobq obowiqzek jej ponownego 
uiszczenia. 

4. W przypadku nie uiszczenia oplaty targowej inkasent powiadamia Burmistrza, ktory 
dokonuje niezbqdnych ustalen umozliwiajqcych wydanie decyzji okreilajqcej wysokoi6 
oplaty targowej . 



1. Do kontroli przestrzegania przepisow niniejszego Regulaminu upowainieni sq: 
inkasent, Strai Miejska, Policja, osoby upowainione przez Burmistrza, a takie 
w zakresie swoich uprawnien upowainieni pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicmej, Powiatowej Inspekcj i Weterynaryjnej , S traiy Poiamej , 
Wojewbdzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Urzedu Skarbowego. 

2. Nadzdr nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiqzujqcych przepisow 
sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych, porqdku publicmego, sprawujq wl-aiciwe 
organy oraz inne shzby uprawnione do kontroli na podstawie odrebnych przepisow. 

1. W razie nieprzestrzegania przez Sprzedawcq niniej szego Regulaminu oraz postanowien 
innych przepisow regulujqcych prowadzenie handlu, inkasent ma prawo poinformowak 
osobq uchylajqcq siq od obowiqzku ich stosowania o koniecznoSci zaprzestania 
prowadzenia handlu. W razie stwierdzenia naruszenia zasad handlu na targowisku 
inkasent powiadamia wl-aiciwe shzby wymienione w 5 7 ust. 1. 

2. Zaprzestanie prowadzenia handlu nie daje podstaw do zwrotu uiszczonych oplat. 

Wnioski i skargi dotycqce dzialalnoici targowiska naleky skladad w Urzedzie Miasta i Gminy 
w Serocku. 

§ 10 

Zmiany regularninu nastqpujq w trybie wlaSciwym dla jego ustalenia. 
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