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Barlinek, 18.10.2019r.

Rada Miejska
w Barlinku

Przekazuję projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zasad handlu okrężnego
na terenie miasta Barlinek i w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój
Rynek" w Barlinku wraz z uzasadnieniem i prośbą o skierowanie na najbliższą sesję Rady
Miejskiej.
Przedmiotowe projekty uchwał w wersji elektronicznej zostały przekazane do Referatu
Ogólnoorganizacyjnego wm.
Wyjaśnień w sprawie uchwał udzieli kierownik RGN.
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PROJEKT UCHWAŁA NR .........../.........../2019
RADY MIEJSKIEJ w Barlinku

z. .................................2019r.

w sprawie wprowadzenia zasad handlu okrężnego na terenie miasta Barlinek.

Na podstawie art. 18 ust. l i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. póz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Barlinku uchwala, co następuje:

§ l. l. Wprowadza się zasady handlu okrężnego na terenie miasta Barlinek.
2. Przez handel okrężny należy rozumieć handel obwoźny i obnośny w szczególności prowadzony

bezpośrednio ze środków transportu, z urządzeń i stoisk przenośnych oraz z ręki, a także mobilną
sprzedaż towarów i ushig.
3. Zezwala się na handel okrężny:

l) na terenie targowiska gminnego „Mó] Rynek" przy ul. 31 Stycznia;
2) biletami transportu publicznego oraz na imprezy kulturalne i rozrywkowe;
3) kwiatami, sadzonkami i zniczami przy cmentarzach oraz w miejscach do tego przewidzianych;
4) dziełami sztuki, wyrobami artystycznymi oraz sztuką ludową wytworzonymi przez ich twórców;
5) produktami związanymi z działalnością lokali gastronomicznych, prowadzonymi przez podmioty
wykonujące działalność gospodarczą w tych lokalach, w ogródkach gastronomicznych
zlokalizowanych przed tymi lokalami, z zastrzeżeniem, że handel przed lokalami będzie odbywał się
w godzinach otwarcia lokali;
6) prowadzonego na imprezach okolicznościowych w szczególności takich jak: jannarki, festyny,
kiermasze;
7) pocztówkami, gazetami, książkami, mapami, przewodnikami turystycznymi i pamiątkami przed
sklepami, w których sprzedawane są takie towary, prowadzonego przez podmioty wykonujące
działalność gospodarczą w tych sklepach, z zastrzeżeniem, że handel przed sklepami będzie się
odbywał w godzinach otwarcia sklepów, a stoisko handlowe będzie usuwane po zamknięciu sklepu.

§2. l. Na prowadzenie handlu okrężnego, o którym mowa w § l ust. 3 wymagana jest zgoda
właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być prowadzony handel.
2. Nie dopuszcza się lokalizowania stoisk handlu okrężnego na terenach będących urządzonymi

placami i zieleńcami lub zlokalizowanych w pobliżu lub w odległości mniejszej niż 20 m od miejsc
pamięci narodowej, a także w miejscach utrudniających ruch pieszy i kołowy w tym w granicach pasa
drogowego dróg gminnych lub dróg zarządzanych przez Gminę Barlinek.

§ 3. Prowadzenie handlu okrężnego z naruszeniem przepisów niniejszej uchwały podlega sankcjom
'1-tprzewidzianym w Kodeks wykroczeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 10 grudnia 1998r. nr III/9/98 w sprawie
prowadzenia handlu okrężnego na terenie Miasta Barlinka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY.

RADY MIEJSKIEJ w Barlinku
z. .................................2019^

Dotychczasowe prowadzenie handlu na terenie miasta w miejscach do tego niewyznaczonych

i nieprzygotowanych miało wiele negatywnych skutków, m.in. łamanie prawa związanego z

porządkiem publicznym i spokojem publicznym, ochroną środowiska i czystością w

miejscach publicznych czy wreszcie bezpieczeństwa na drogach i ulicach. Taka działalność

niejednokrotnie stanowiła zakłócenie estetyki i harmonii przestrzeni publicznej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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