
UCHWAŁA NR XXVII/176/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ozimku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. 2016r. poz. 446), Rada Miejska w Ozimku  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin targowiska miejskiego w Ozimku , położonego  przy ul. Ostapa Dłuskiego w 
Ozimku.

§ 2. 1. Handel na targowisku może być prowadzony  we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 600 - 1700.

2. Dopuszcza się handel w dni świąteczne i w niedziele za zgodą i w porozumieniu z zarządcą targowiska.

§ 3. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej  oraz osoby prawne.

§ 4. Targowiskiem wymienionym w § 1, zarządza i administruje PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Antoniowie  przy ul. Powstańców Śl. 54.

§ 5. Zabrania się na targowisku:

1) sprzedawania towarów i artykułów  wyłączonych z obrotu na mocy odrębnych przepisów, a także takich, 
których sprzedaż na targowisku narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa (ograniczenia, nakazy, 
zakazy);

2) uprawiania gier hazardowych;

3) prowadzenia handlu hurtowego;

4) parkowania pojazdów samochodowych, z wyjątkiem posiadających upoważnienie do parkowania wydane 
przez Zarządcę oraz tych , które są konieczne do prowadzenia sprzedaży na targowisku;

5) zajmowania i tarasowania przejść i dróg przejazdowych;

6) eksponowania reklam bez zgody Zarządcy.

§ 6. Prowadzący handel na placu targowym obowiązani są do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2) dokonywania sprzedaży na miejscach wyznaczonych przez Zarządcę;

3) stosowania się do zarządzeń wewnętrznych - porządkowych wydawanych przez zarządcę targowiska;

4) utrzymania miejsca handlowego w należytym ładzie i czystości, a po zakończeniu sprzedaży miejsce 
handlu i jego najbliższe otoczenie winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym.

§ 7. Treść Regulaminu należy umieścić na tablicy ogłoszeń targowiska.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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