UchwaZa Nr XVII/76/gl

RađyMiejskiej Żyrardowa

z đnia10 maja
\ď

1991 roku

sprawie ustalenÍa regu1amĺnu targowisk.

art.7 ust.'1 pkt 11 ustawy z đnĺa8 marca 199or.
o samorządzie terytorialnym fDz.ĺJ. Nr 16, Poz.95l Nr 32, poz.191 ,
Nr J4, pozo199, Nr 4]l PoZ.259, Nr 8ý, poz.518 i z 1991r. Nr 4,
poz.18/ oraz art. 5 đekretuz đnia2 síerpnia 1951r. o targach 1
targowiskach /Dz.tJ. Nr 41 t poz.312 i z 199Or. Nr J4r poz.1g8/
uchwa]a síę co następuje:
Na podstawie

$1
Ustala się

||Regulamin targowíska p?zy u1.Skrowaczewskiegol|

w

brzmĺeniu załącznika nr 1 do uchwały.

$2
Ustala się

l|Regu1amin tergowÍska p?zy u1.Konopnickiej

brzmieniw załącznika nr 2 do uchwały.

$3
Wykonaníe uchwały powĺ-erza się ZarząđpwiMíasta.

$4
Uchwała wchodzĺ w

życie z dniem ogłoszenia.
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REGUIÁIIIN IARGoWISKA

$ĺ
ĺ. largowĺ.sko z].okatĹzowale.e pnzý rr].. Sleowaczewsk1ego
2, ľargowĹsko oz1mne Je9t w gođ.zĹnaohusta]'oą1oh prz ez ľ5rđ.
UrzęđuMĹeJskĹego w Ż'arrlowĹef'
7. KĹerownĹkem targowLska Jegt osoba prowađzqpato t
NazwLsko teJ osoby olaz nĹeJsce urzęđorvąnĺar'yĺnno byó

tablĹoy ogłoszenĹovĺeJtargovrĹska _l
4, Kĺerown1k targowĺ.Eka obowĺązangr Jegt đowtrrrvĹesgeuĹa !e
tablĹcy ogłoszenj'oweJ ta^rgowĹska, w nLeJgóu đostęBqru
s_przećlaWoJo

$2

đosprzeđ'ażľ
E, targowĺs}nr są osoby
bezpośređ.nĹ
prođucenc1 roInĹ.

Upravĺn1on1mĹ

Dg
NB

każđego

fLzycas,

$:

hzeđnĹoteursprzeô'aży na targow Ĺslnr są towary
ĄrymoścÍ.
żyvłnoé
cĺowe z wył'ączenĹeu
1/ rtafty
spĹryüusu skażonego
2/broĺí'benzynyn
t
'tnroLznr'śrođków
wybuc howych
,amunĺcj
oľiaz a'ľtylcrrłów
'nateľĹałów
5 / ptzedmĺotów etcwpunktr
woJskowe 8or
4/ napoJ ów alkoholorvych,
5/ zagľanĹcznych ban]cnotów Ĺ monet ,
6rlĹrmych aľtykułów
sprzťlażJest zabľonĹona na
przepĹsów szcze gó1nyoh.
'lľbórycľl
2 o ZabrairĹa síę prowad zenLa na tergowĺslnr E pĺzed,aĘ
t
publĺcznych loso'ľań J.ub przetargów.'
3o ZabranĹa sĹę sprzeđażyarüy!:uJŁów nĹe żyľĺnośc
Ĺowycb w
targowĹska wyđ'zĹelonychđJ.apľođ'ulcüów roJ-nych'nabĹał
z wyłpzenÍen nĹeđ'zĹeI.
4. MĹęso z uboJu gospođarczego đopuszozasÍę đosprzećtaĘ
se]ťborze pľzezzaazoľrym đlatego ce]-u L w-wymnĹach o}ee
pTzęz organy o właécj.woścĹ
szczegóIneJ...
1

Halađ']-u

oTaz

Í nĹe_
zyc}t,

ecbnj.c zn1ĺ

staw Ĺe
w đrođze

L nĺ.ęsem'
znĹe

onyoh

w

$+

1. TaľgowĹsko podzĹelone Jest na branżowe selcüory spr zed.a
2. !v sektorze, mĹeJsce sprzeđażywyznacza kĹerownlk-t
osoba ďzLaŻająca w Jego imĹenl'u, lctóľego poJ.ecenia

są

obowĹązującee

w

zakresLe

$r

Dopuszcza sĹę urylrupryaľrj.e abonarnentów na nĹe
spr
na okres nie dłuższy, Ja& 1 urĹesĹąo, bąiiźnaJsoe
okreśIone
w tyĺ okresĹe.
2 a Wyznac zolre nJ.eJsce sprzaďaży wĹľľro
byé
b4ź \arwą Ĺ sĹedzĹbą potlnĹotu go spoćLraooznaczone
zego'äl Porľyżeze
tó źnĺĺ
Ĺeż osób tLzycznych ĺ. prawąrcb' sprzłlđaJącychnĺ'ęso.
7 o 0soba sprzeđaląca 1ľođ'uJctypochodzenĹa leśnego
Jest o
vaLeszczenĹa przy Wyznac zonJnn nlef,ir
tnię 1 nazvĺĹsko, adlos , pochod zenÍä
4, Osoby ttzyczna Ĺ praTrne, prod'ucencÍ. ľoJ.n11 oborvĹą
na tovĺarach wyst aĺľLoľ1ychđoaplzed.aĘ oeny lľ sposów;
1
prostą Ĺ nie buđzącą uątpJ.ĹwośoLĹnfomacJ ęoĹch
1

Lub

Jeđnakże

' tygođnia
l'

ädreseľn

w

đo
zawĹerająr.:c

Ĺ
erený$

urvĹđooznĹó

Ĺ;

€tcy

-?_-
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1" Do waĺjenj-a .l-rtb mĹeľzcnĹa towar'ĺĺwmoĺjĹl byó użyvĺanewyłepzľrĺq jcĺlnĺrob:_'
mĹar obowĹą iĺu j ąc e w obľoc ĺe t owarowyľo, t j,. me tr, kĺr osraLii+ĺt{
i

,sztuka

pochoclne.

2o NarzęđzĹapomĺarowe użJnľanena taľgowĹs]dilEÍwlnrry nĹe

,:cechę

legalizacffią

onaŻ ustawĹone ĺ użyikowane *
za
możLĹwośé
"pouób wa żen1a Lący
stvĺj.erđzenĺa
praw1đłowoścĹ
ĺ rzete].ňoécl
rnĹeľzeni',

przez

kupujl:pcegoo

$z

Sprzeđ'ażtovĺarurco đo kLóre go zachodzĹ uzasadnĹono pođeJľzenĹ żle jesl,
on szkod.IĹvry đtązdrowĹa poohođzĺz ktaÄ'zLeży lub Ĺnnego
galnego
'
źrőďła nabycÍa będ'zĹe w strz3maĺa
pTzez ptowaÄ'zącego targow
lctóry
obowlązaľry Jest powĹad omĹé o tym Stao j ĺ2 San"EpĹđo2 ZaJcład Wet '
Jny
Lu.b Konrisa::Ĺat PoIĹcJ!. c

$8,

1 a

0ĺl $ rla2ę6 írj,'tľ:','c)I pobiorana j es'b pr.,łez ĺlrowad zącago ta:'govĺ sko opi:i.r't,ti
i.a]]Eo','ŕa rł' w,vĺ;o]coścĺi na zasadach okreś1onych vł uchwale ngĄy tłTÍe;)slc.iĺl;;

vl'"aľrl ouÍg,. I.r 'ovĺaĺlząeytargowĺsko 1ub dzĹałaJący lv
Jego lmlenlu
'ĺĺ.'UAvlĹelno]ovĹtotve:ri () ./,rJ pobraľrĺ1opłatĺ;,oznaczetiąc 8l tn.
:l,';}lrauiĹe. o nł'Ą'i)if o
i' o'i'::ĺlvĺa.ĺl?:!c,ľ,j z'i.ĺl.łaln.':śó v,'.ytwóre,zą /tlu zpośľec1nĺproduccncĹ/ wĹrľrĹ okar:ił'
l; l;osol',"n€
zaśvlĹad.czenĹe. Brďc takĹego zaśwLuLcz
enĹa upoważnĺpa ĺn]casĺ;rl;'
i-',.ĺ3.;Ę:1r: .ĺ.

ĺi

,,,

o po1rĺeľanĺaopłaty targoweJ , Jak za sprzeđ'ażpozosteüyoh arty]tułólv
po

i

przomysłowych.
-'írĐľ zy yldJr'u rbĹegu sprzeđazy artykułów
3u
ľolnych nĺepTze
onych,
przet'łorzonyc}r oTaz alücu:ĺmü đokonywaneJ
przez
be
zpośređ
pbođuce.
ego
7.ł i.nnplĺ aľLylruZarnĺ. stosuJe
sÍę
,
opłatę
przeđaż
za
s
po
etałych
łtľ'tylĺu.łdlTs ľ)o ż\ĺwczyeh L przemysłowych. Jak
4. p'ľzeĺlaJącylnogą lrorzyst aé odpłatnlo
z 1)T zaĄzeń' onaz usług
ľ'' j.aiie zonyctr ,')czez pľowa.ĺl
zącego tatgowĺsko.
ł rl.Łat:ro ĺící tĺĺ,icst clkľośIaľrapTzÍrz prowaĺlze1cego
tar gowlsko nĹezale:i',nĺ,
o,] ol,ła'Łv'tĺł:rgoweJ oraz pobj.erana gotówką za poloľĹt
ĺ;

i':3ĺvĺcz'1Jciĺ

I

r.)
ł}

ĺlab::ĺ;,lliasĹĺ' I'(] żjl.;I-íĺi.],cji
:a? ..
5 uot" o
1

o

$g

."nĹej

sc nĺ} baľp|ovĺĹĺslĺrpoza

przypađkĹem oltreś1t

,'1!i

'i ĺo

taľgowisku obowĹązalrĹ są ĺlo przestrze ganĹa post
aĺov,'iĺ,l'li
lli.n o re6püaĺnĹnu, pľzeplsów pTzecĹwpożarowych
sanltarnyoh
porzą'đ'kovĺ'r1
,
2- o
''ĺobeo wiľurych naruszenĺą re gulanĹnu stosuJe sĹę
karę pĹenĹ żną oci
ia.() t'Ys.ľ]'ĺ]o1rO mJ-n.zł
w t ryble Ĺ na zasad aoľr okreóIonyclr
prawĺe
cl w1Jlĺroc zenĹĺrch.
'), IIstą1 onft W]/sokoĺíci kariy pinĹężne
j u1ega zrnnĹeJszenÍu lub zvl kszenĺu
ľcirvnoieĺileĺl o zm Ĺan w pratłĺeo wakroczenĹach.
4. I]rĺta.lona !v llst.2 kara pĹaůJ.ężnanĹe zrĺląLnĹa od od' powĹeđz
oÍ za
nąruszcnic .ĺ.ľlnyoh prze p isów pralva' aa
5 o ]''IĹe đopuszczęI sĹę za'buđowy tar6owLslca
boz đokonarrychuzgođ enz
,:ĺyď zi.ał em Go s
1lođaľkĹ kzeetrzenneJ Ĺ Buđ
otvnĹctwa. Osoba w
naľuszenĹa
1

iiD.l: zc:cla;tycy jtć1

Doí:ltanov/ĹenĹa pođ1ega

KsĹ ążk$ Fkaľa
t ąrflow I sl(o o

$'tĺ
Ĺ lvnĹoeków

kaľze 10. rnln. zł

przechowuJo

i

a

t

rrd'ostępnĹa na żąpa.rrĹe

ađ'zący

BEGUIĄMIľ TÁBc0ľIsü^

Sĺ

1j Tar8oľlsko zlokalĺzoĺaBepľzy uI.

KonopnĹokĹeJ 2

2* trľg.oľlsEo ozylue Jest 9 godzlnroh ustslaByob 1ľzez ľyđzĺar
Ę
MteJak1e6o ĺ Źyraľcoľl'o'j
, a ĺ: eľgľnlklen üar6oľ1ska Jegü "osoba 1ľoľađząpato tlľspĺLskP\lł
zľt eko teJ qsoby ors? BÍ'eJ scc urzed orauta ľlnno byó lĺođrucEá
ogloszenloĺe J ''targoľlsEa9
4. f,1eľovnĹk ta rgoľĹska oboľlązany' Jest do ľľľieszcnlaregula ut nc
ogłosŹenl.oľeJ üar5oľÍ.skä1Ľ nleJscu dos tęPnvn dlĺ każđego
s
U1ľaľnĺonyoĹ^dpspľzedażyua tar5oľ1sku są osoby tlzyczĺe' ptaľlo

nl pľoducenct ľoln1o

5/ zagrani'oznycb baaknotóľ

J.'

,bezpośred-

st

2/ bronlranunicJl, naüeľlałóľľybuchoľycb oraz,.ärtykułóľ
3/ Przedvĺcüóľ ekľ1punku ľyJskoľego1
4/ napojíľalkobol oľ5rcb1

?o

tablicy

ô

1. Przedmĺoteu sprzedaży na ĹargcrłĹsku r,;ą 'Łoivar.y żyrłnoścícueĺ nĺľl
z vyŁączenleul
1/ wtŁylbenzyny1 spÍ'rytuau skażonego1tr'uclznrÉľodkóĺ leoz

6/

Urzgdl

artykułóľ' 'kü
słszegóLnyoh' okrĺśl
ZabranĹa slg pľoľadzenĹ
Ĺunyob

l

nouet t

'lďgoĺań lub pľzoüergóĺ.
Ząbľauĺaelę spľzeđażyartykułóĺ nĺgżyľnośęĺ.orycb
ľ sel,toraob ta
ľyđzieIcnychdla produktóľ ľo}nyohi'

éci'oľe
a

znycbli,

przeglsóľ
publĺoznycb
Ĺska

s4

1o Taľ8oľisko podzlelone Jest na branżoľe gekt ory sPtzeňży.
2i ľ sekto'!.' nĺeJsoe sprzedaży Ľyznaoza kleroľntk ta ľ3oulska lub
Jąoa ľ jego ĺulcnĺu' którego poleoenla ľ tyn zakľesie aą c

1.
2.

3.

.
4.

s5

ÍlC€o

dzi'a

łá-

Dopuszoza sĺę ľykupyľenĺerbonanenüóľ na niejscc sprzcdaży, Jed Eże n okres
nĺe dłuższy'^ jak 1 oĹesí.ąp.bąđź
na okľośtcnedrii týgođnĺa-ityo
sLei
Yyznezone ní.ejsce spl!€ťaĄr ľĹnuo byé oĺbaazone nażľtrlĺeul-r
rr
bąĺlź
nazťą i sieđzbąpođnlotu3ospođaľCZogoo
Oscba sprzedaJąca prođuküy pocbodzeuia leĚDego jest oboľĺązana
uuĹe szc ze ni a
plzy lĺyznaczonym nleJscu sprzedaży' lnfornacJĹ zaľĺeraJąpoJ tnĹ9 d nrzľĺsEo
adres'pocbodzenle toľarórl / uzłla lasu, teľěnu./.l
'
Oooby Íĺzyczne1 praľne, producencĺ roinĹ oboľĺ.ązanleą uľidocz nĹó na. toľar'ach
ľystaľĹonygh-do sprzedaży ccny, u sposób zapeľnraJqpy jrostą 1 nĺe
budząoą tĺątplĺľoścĹ
""
ínťor6gcJQ o ĺ'cb ľy'sokoÉcĺb,

s6

1. Do rażen1a Iub nieľzenĺa Üoľaróĺ n ogą być użyuane ľyłąpznlejed stkĹ nĹar
oboľiązujące ľ obrocĺ.e t oľaroĺyntJ ? netĘ' k1logľar.lĹtr , sztuka
pocbođne1
2. ľarzgdzta pouiaroľe użyleue na ür tgoľ
is kj1 ĺlnny uĺeó ľaŮną ceobg
lLzacyjną
cŕaz ustarĺoar t użytkoľgne w sPo Ěób zr$eľntaJąpy nożlĺľol3órtrí
pľawĺd}oľośc1
ĺ r aetclnośoĺľażonlaĺ nĹerreníc ptzez kupu!Ępcg

zcnia

s?

Sprzedaż tcľaru, co do któľego zachodzĺ. uzasadnĺone podeJrzenĹc jże est on
szkođllľydla zdrcľla 1 pccbođzÍz kľađzĺeż
y lub ĺlnego aĺelegolne6o źľóüll nabycitl

Bę8ýt"sľsJíäĘtr'ľľa"3ÍŁĺ€ťłľ"'i5ĺ"ľíľ"'ľľi
if ' ĺ "ľ'ŕľľ':ľľľłtr'"ľ'
ĺ;JB

poľĺadonĎó

- ?-

Sa

1. 0d sprzedaJącycb pobíeľana jest

op łaüa ta
Pr zez kĺeľoľnĺka
Ĺ na zasadaob określonych ĺ ucbľale Rady }ĺĺeJskĺeJ
a
dzĺałającyrĺ jego inienĹu Lakasenc Ĺ ľyetaľĹapoŁľitoľaule za

oznaczaJąp sektor pobľanla oplaüy.
Proĺadzący dzĺgłelagÉóľyüľórczą / bezpośređnĹproÖuoqloi / ľl'
süosoľne zaśľladczénĹeoBrak ta kiego zllÉlladozenĺaupoľażnĹe
pPbieranÍe opłaty tárgoľej' jak z8 spľzeđaż
pozostalycb artyku
ĺ przeuysłoľych.
3 a ľ przypđkuzbĺegu sprzedaży aľtykułóľľoIąlch nĹeprgeüľotz
nycb oraz d okonyľanej prze z ba,zpo óľednĺego pľoducentr z 'tnnyĺ
stosuJe sĹ E oplatę Jak za sprzeda ż pozosülłycb artykułóu sp
i przenys'}otĺych.
4. Spľzeda!ący nogą korzystaé odpłatni.e z urząđleńoľaz usług śľ
kĹeľoľnlkatargoľĺska.
Odpłatnośéüa Jest określanapl.z'ez kierounlka taľgoľlska ĺ nie
opłaty üaľ6oľoj oraz poďĺeral:l gotóľką za pokľĺtořani'en.
2g

ľ ľysokoscĺ

oľnlk lub
ną oplatę'
okazać

seuta do

spożyrc zyc

I

1 przeüľorzc."

ykulani,

zycb

dczonych prŻeT
Leżna ođ
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Zabranĺa się ĺezersacj1 nleJoc na taľ5oľisku Pozá przypadkĺen o

ľ$5.ust.1

s10

śl'onyn

1. SprzedaJący na üaľgoľĺ.skuoboľĺązanĺ są do pľzesÜrzegea1a poa Boľĺeú nĺn;
regule nĺnu' przep!Ůóĺ przeclľpożaroľyob. san|üarng1cb ll
b.i
2o lĺobea ľinnycb naruszenĺa re gulauĺnu s tosuJe etę kr ľ? PĺPorząđ
śe3r
do 1'0 nln. zł ľ üľybĺeĺ na zasadacb określonych r Draľ
oh.
ą a Usüeloua ľysokoÉóka ry pĺenlgżneJ
ule6a zunJ.eJszenĹu lu
róľnolegle do zuian ľ praľĺec ľykľoczenĺacb.
4. Ustalcna ľ ust. 2 ka ra pienĺężnsnie zĺaInĺaod ódpoľiedz1alno i za naruszenĺe ĺnnych pľzepisóľ pfAlJa.
Ę Nĺe dopuszcza
).
slę zabudoľy targouiska bez dokonanych u zgodnień z ĺlydzia łeo
Gospodarkĺ PrzestľzenneJ ĺ Budoľniotta. Osoba ľl'nna naruszenia
süa noľÍenĺa
podlega karze 10 nln. zł .
Š ĺĺ
Kstążkg skarg i vĺníosków przechoľuje i udostępnia ná żądenĺekier nik taľgowiska

