Na podstawie uchwa y nr XXI/248/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 wrze nia 2004 r.
REGULAMIN MIEJSKIEGO PLACU TARGOWEGO W TRZEBNICY
§1
1. Miejski plac targowy w Trzebnicy czynny jest w dniach od poniedzia ku do soboty (z wyj tkiem
wtorku) w godzinach 7.00 – 15.00 a we wtorki od godz. 5.00 – 15.00
2. Placem targowym zarz dza Wydzia Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urz du Miejskiego w
Trzebnicy.
3. Zarz dzaj cy placem targowym zobowi zany jest do zapewnienia bezpiecze stwa i porz dku na
terenie targowiska oraz informowania w ciwych s b o przypadkach naruszania obowi zuj cych
przepisów prawa.
§2
Podmioty prowadz ce dzia alno gospodarcz na placu targowym s zobowi zane do posiadania przy
sobie: dowodów osobistych, umowy dzier awy rezerwacji terenu stoiska na placu targowym,
dokumentu potwierdzaj cego bie ce wp aty za rezerwacj stoiska, dowodu uiszczenia op aty
targowej oraz za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
§3
Na terenie placu targowego zabrania si sprzeda y:
1.
2.
3.
4.

napojów alkoholowych, z wyj tkiem piwa w opakowaniach jednostkowych,
nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) ska onego, rodków leczniczych, trucizn,
broni, amunicji, materia ów wybuchowych oraz pirotechnicznych,
rodków spo ywczych, bez opakowa jednostkowych takich jak:

1) mleko nie pasteryzowane oraz przetwory mleczne nie poddane obróbce termicznej,
2) t uszcze ro linne i zwierz ce,
3) mi so i przetwory mi sne oraz podroby i przetwory podrobowe zwierz t rze nych,
4) drób bity i przetwory drobiowe oraz podroby i przetwory podrobowe z drobiu,
5) dziczyzny i przetwory z dziczyzny,
6) przetwory rybne,
7) mro one rodki spo ywcze, w tym zawieraj ce w swoim sk adzie rodki spo ywcze wymienione w
pkt. 2 – 6,
8) potrawy i wyroby garma eryjne do bezpo redniego spo ycia,
9) przetwory grzybowe,
10) pieczywo i wyroby ciastkarskie
Zakazy okre lone w punkcie 4 nie dotycz pawilonów handlowych oraz innych wyspecjalizowanych
obiektów handlowych.
5. Rosn cych w warunkach naturalnych grzybów bez atestu wydawanego przez Pa stwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
6. rodków ochrony ro lin.
§4
Na placu targowym zabrania si :
1) Spo ywania alkoholu,
2) Zanieczyszczania terenu placu targowego,
3) Organizowania gier hazardowych,
4) Reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu.

§5
1. Upowa niony pracownik Wydzia u Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urz du Miejskiego w
Trzebnicy dba o prawid owe wykorzystanie stoiska handlowego.
2. Zarezerwowane miejsce handlowe nie zaj te do godz. 900 w danym dniu handlowym mo e by
zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadz cego plac targowy.
3. Miejscem sprzeda y nie mo e by jezdnia, chodnik, przej cie lub przejazd wyznaczone dla ruchu.
§6
1. U ywane na targowisku narz dzia pomiarowe powinny mie wa
cech legalizacyjn i by
ywane w sposób umo liwiaj cy stwierdzenie prawid owo ci wa enia i mierzenia.
2. Podmioty prowadz ce dzia alno gospodarcz na placu targowym zobowi zane s do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska oraz innych przepisów szczegó owych w tym przepisów
sanitarnych, po arowych i porz dkowych.
2) Wykonywania polece obs ugi placu targowego,
3) Okazywania na ka de danie przedstawicieli w ciwych organów upowa nionych do kontroli oraz
zarz dcy placu targowego dokumentów upowa niaj cych do prowadzenia dzia alno ci handlowej oraz
zajmowania konkretnego miejsca handlowego.
4) Utrzymywania czysto ci w miejscu handlu i wokó niego oraz gromadzenia odpadów na swoim
stoisku a po sko czonym handlu usuwaniu ich w miejsce do tego przeznaczone.
§7
Umieszczanie reklam na placu targowym jest dozwolone po uzyskaniu stosownej zgody Burmistrza
Gminy Trzebnica.

