UCHWAŁA NR XVI/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.,
Dz.U. 2019r., poz.506 ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Targowisko przy ul. Sportowej w Słubicach, zwane dalej targowiskiem, stanowi
własność Gminy Słubice.
2. Wszystkie sprawy związane z administrowaniem i zarządzaniem targowiskiem, prowadzone
są przez jednostkę budżetową Gminy Słubice.
§ 2. 1. Targowisko czynne jest codziennie w godzinach od 6.00 do 19.00.
2. Wjazd na teren targowiska w celu wyładowania towarów powinien odbywać się:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 6.00 do 8.30 i od 18.00 do 21.30,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 6.00 do 8.30 i od 17.00 do 21.30.
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego targowisko, wjazd na
teren targowiska w celu wyładowania towarów może zostać zrealizowany po godz. 8.30.
§ 3. Załatwianie spraw związanych z targowiskiem lub działalnością prowadzoną na
targowisku przez podmioty korzystające z targowiska odbywa się w siedzibie Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym, w godzinach urzędowania Zakładu.
§ 4. Targowisko posiada tablice informacyjne, na których zamieszczone są podstawowe
informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, w tym m.in. nazwa i adres właściciela
targowiska oraz numer telefonu, wysokości opłat, regulamin targowiska oraz wewnętrzne
informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.
§ 5. Podmiotami uprawnionymi do wykonywania działalności na targowisku są wszystkie
osoby lub podmioty, które zawarły umowę cywilnoprawną na używanie części nieruchomości
gruntowej wraz z trwale z nią związaną częścią składową tej nieruchomości w postaci obiektu
handlowego oraz współkorzystanie z części wspólnej targowiska.
§ 6. Podmioty, o których mowa w § 5, zobowiązane są do:
1) uiszczania czynszu z tytułu umowy, o której mowa w § 5,
2) uiszczania opłat eksploatacyjnych, ustalonych przez właściciela,
3) przestrzegania regulaminu targowiska,
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4) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, porządkowych i p.poż.,
5) wystawiania towarów do sprzedaży tak, aby nie przesłaniać widoku sąsiednich miejsc lub
obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż,
6) wystawiania towarów do sprzedaży w taki sposób, aby nie utrudniały komunikacji na ciągach
pieszych oraz nie zastawiały dróg ewakuacyjnych,
7) składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych na terenie targowiska,
8) utrzymywanie obiektów i miejsc handlowych w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
9) zgłaszania właścicielowi wszelkich usterek technicznych w częściach wspólnych obiektów
usytuowanych na targowisku.
§ 7. Na terenie targowiska zabrania się:
1) handlu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
2) wjeżdżania i parkowania pojazdów, z wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w celu rozładunku
towarów,
3) ustawiania

i dobudowywania

własnych

urządzeń

pomocniczych

wykorzystywanych

w związku z prowadzoną działalnością oraz pozostawiania ich po zakończeniu sprzedaży,
4) utrudniania komunikacji na ciągach pieszych i drogach przeciwpożarowych,
5) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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