UchwalaNr XVIUl34lls
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 23 listopada2015r.
w s[rawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Czempiniu Nr )V6lll1 z dnia
2l

maja

2015 r. w

sprawie ustalenia lokalizacji

okreSlajQcego zasady i

tryb

korzystania

z

oraz regulaminu

targowiska

gminnego

w Czempiniu.

Na podstawieart. 7 ust. I pkt 1l oraz art.40 ust. 2 pkt 4 ustawyz dnia8 marca1990roku
o sanotzqdziegminnym (tj. Dz. q. z 2015 r., poz. 1515) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia1996r. o gospodarce
komunalnej(Dz. IJ. z 20ll r. Nr 45 poz. 236z p61n. zm.)
RadaMiejskaw Czempiniuuchwalaco nastEpuje:

$1.
Zmienia siQ uchwalg Nr

I..161115Rady Miejskiej w Czempiruu z d111a
2l maja 2015 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminu okreslajqcego zasady i tryb korzystania
z

targowiska gminnego w Czempiniu w ten spos6b, 2e zmienia siQ treS6 zalqcznika do

uchwaly, kt6ry otrzymuje brzmienie zgodne zzalqcznikiem do niniejszej uchwaly.

s2.
Pozostalatresduchwaly nie ulega zmianie.

$3.
Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Gminy Czempiri

s4.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszeniaw Dzienniku Urzgdowym

skiego'
ucn* arPp?SW9$6}E%wielkopol

prawnym
i redakcyjnym

Uzasadnienie
do uchwalaNr XVIV 134/ | 5
RadyMiejskiej w Czempiniu
z dnia23 listopada20I 5
't
Na |qdstawie axt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegrninnym, grninie
przyslugujeprav/ostanowieniaakt6wprawamiejscowegoobowiq.zuiqpego
na obszarzegminy.
w zwiq,zkuz uchwal4nr xwl09/15

Ra-dyMiejskiej w czempiniu z dnia 19.10.2015r.

w sprawie uchylenia' uchwaly w sprawie oplaty targowej onz przekaznia targowiska
gminnego
Rynek" w czempiniu w az4d z*Jaaowr Gospodarki Komunalnej
"M6j
w czempinir:" ul. Polna 2 konieczne stalo sig wprowadzenie zrnian do regulaminu
oke6lajqcegozasadyi tryb korzystaniaz targowiskagminnegow Czempiniu.

j

ZaNqcznik
do uchwalyNr XVIYl34ll5
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia23 listopada2075r.

,
\

R.gulamin okreSlajQcyzasady i tryb korrystaniaz targowiska gminnego
ooM6jRynek" w Czempiniu ul. Powstaric6w Wlkp. 35

$ l. Handel na targowiskujest dozwolony na zasadachokreslonychw niniejszym regulaminie.
$ 2. Zarzadcqtargowiskajest ZakLadGospodarkiKomunalnej w Czempiniu,ul. Polna 2.
$ 3. 1. Targowiskoczynnejestod wtorku do soboty od godz. 6.30 do godz. 14.30.
2. W niedziele i SwiEta targowisko jest nieczynne, z wyj4tkiem niedziel i Swi4t
Wznaczonych przez zarzqdzajqcegotargowiskiem i podanych do wiadomo5ci La
tablicy ogloszeri na targowisku oraz na stronie internetowej UrzEdu Gminy
w Czempiniu.

$ 4. Uprawnionymido dokonywaniasprzedu2ynatargowiskusq:
l) osobyfizycme,
2) osobyprawne,
3) jednostkiorganizacyjne
nie majqceosobowo6ci
prawnej.
$ 5.1. Miejsce sprzedt4 wskazuje zarz4dzajqcytargowiskiem,wedtug rodzaju oferowanych
do sprzedazy towar6w ( produkty rolno-spoZ1v,rcze,
pozostale towary) i formy.
sprzeda2y(ze straganu,bezpo5rednioz samochodu).
2. Stoiska oznaczonetabliczkq z logo programu ,,M6j Rynek" przeznacza sig do
prowadzeniasprzedaZyprodukt6wrolno-spo2ywczych.
3. Od godz.6.30do 7.30pierwszeristwo
w obejmowaniustoiskhandlowychmajq rolnicy.
4. W przypadkubraku zainteresowaniasprzedaz4towar6w rolno-spoL.ywczych,
dopuszcza
siEsprzedazpozostalychtowar6w.
\-'/

$ 6.1. Miejsca targowe, z wyjqtkiem stoisk przeznaczonychdo sprzedz2yprodukt6w rolnospoZywczychoznaczonychtabliczkq z logo programu,,M6j Rynek", mogq by6 objEte
rezerwacj4.
2. Rezerwacjanastgpuje w drodze umowy, na wniosek zainteresowanego,w kt6rej
okre6lonezostanqzasadyrezerwacjii zasadyplatno6ci.
3. Wysoko66oplaty rezerwacyjnejokre6laBurmistrz Gminy Czempiri.
4. Rezerwacjazachowanabgdziew dniu targowym do godz. 7.30.W przypadkuniezajgcia
miejsca handlowego do wyznaczonej godziny, rezerwacja wygasa w danym dniu
taxgowym.
5. RezerwacjEmohra dokonad na okres I miesiqp4 6 miesigcy, 12 miesiEcy lub 24
miesipcy.
6. Osoba prowadzqcadzialalno66handlow4 na targowisku moze dokonac rezerwacji
wiEcejni2 I miejsca.
$ 7 .1. Kryteriami wedlug kt6rych rozpatrywane bgdq wnioski o przyznanie miejsc
rezerwacyjnychsq:
1) proponowanyokres rezerwacjimiejsca:

a) I miesi4c
b) 6 miesiEcy
c) 12miesiEcy
d) 24 miesigcy
2) liczbadni prowadzeniahandlu:
a)lrazwtygodniu
b)2razywtygodniu
c) wszystkiedni targowe

liczba punkt6w 5
liczbapunktow10
liczbapunkt6w 15
liczbapunkt6w20
liczba punkt6w 5
liczbapunkt6w10
liczbapunkt6w 15

3) okres prowadzenia handlu na targowisku w Czempiniu, co najmniej dwa lata,
udokumentowanydowodami ui szczeniaoplaty targowej lub oSwiadczeniemWnio skodawcy
liczba punkt6w 10
Maksymalnaliczbapunkt6w mo2liwych do uzyskaniawynosi 45.
miejscajestjedyn4oplat4pobieran4odos6bdokonujqcychsprzeda?y
$ 8. OplatazarezenwacjE
na targowisku.
$ 9.1. Osoby handlujqce mogq oferowai do sprzeda?ywszystkie towary dopuszczonedo
sprzeduZydetalicznej na straganachi targowiskach.
2. Osoby dokonuj4cesprzedaLynatargowisku zobowiqzanes4do:
l) zajmowania stoiska wylqcznie do cel6w handlowych,
2)oznaczeniastoiska szyldem zawierajecym dane umozliwiaj qce identyfi kacj E
sprzedawcy.
3. Towary oferowanedo sprzeda?ymogeznajdowadsiEtylko w obrgbiestoiska.
$ 10.1. Osoby dokonuj4ce sprzeduZyna targowisku zobowiqzanes4 do utrzymania czystoSci
i estetycznegowygl4du miejsca,w kt6rym prowadzonajest sprzeda?ipo zakofczeniu
sprzeda?y.
2. W przypadku pozostawienie stoiska nieuprz4tniEtegokosztami sprzqtania zostanie
obciqzonykorzystaj4cy.
$ I 1. Na targowisku zabronionejest:
I ) samowolnezmienianie stanowiskado prow adzeniahandlu,
2) handlowaniena v\ryznaczonych
drogachi ci4gachdla pieszych,
3) jehdlenie rowerami,
4) jezdzenie pojazdamimechanicznymi, z v,ryjqtkiemdostarczeniatowaru na stoisko,
5) parkowaniepoj azd6w.
$ 12. Skargii wnioski:
l) na ZarzqdcATargowiskanalezy kierowa6 do Rady Miejskiej w Czempiniu,
2) dotycz4ce funkcjonowania targowiska naIeiry kierowa6 do Burmistrza Gminv
Czempiri

