
Monitor PolskI Nr 12 - 11 g --'" Poz. 86 l 17. 
--~----~----------------------------- -----------------------------------

86 

UCHWAłA Nr 87 RADY MINISTROW /' 

z dnia 21 kwietnia 1984 r. 

anlenlająca uchwałę w sprawie określenia wykazu łowa rów I uslug, na które ustala się ceny regulowane. 

Na podstawie art. 7- ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 . r. o cenach (Dz. U. z 1984 r. Nr 13, poz. 59) Rada · 
Ministrów uchwala, co następuje: 

I ' . 

t 1. W liście środków spożycia ~charakterze stan-
dardowym i usług, na które ustala się ceny regulowane, 
.tanowił,cej załącznik nr 1 do uchwały nr 201 Rady Mi· 
nistrc~'W z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie określenia 

wykam towarów i usług, na które ustala się ceny regu
lowane (Monitor Polski Nr 43. poz. 254), w części I po 
lp. :l dodaje się lp. 2a - 2e w brzmieniu: 

87 
"-

I 2 3 
,,2a 2353-1 Mleko zagęszczone 

2b 2358-3 Napoje mleczne 
2c 2411-9 Mąka gryczana i kukurydziana 
2d 

/ 
2412-92 Kasza kukurydziana 

2e 2413-2 Płatki pszenne i kukurydziane" 
.--

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
1- obowiązuje od dnia 21 kwietnia do dnia 31 grudnia 
1984 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messnef' 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 13 kwietnia 1984 r. 

w sprawie regulaminu wzorcowego targowisk. 

Ha podstawie art. '1 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951r. 
, • targach 1 targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312) zarządza 
.ię, co następuje: 

I l. Ustala się regulamin wzorcowy targowisk, sta
nowiący załlłcznlk do zarządzenia. 

f 1. Tekst obowiązującego regulaminu targowiska 
naleź! umieścić w miejscu ogólnie dostępnym, tak aby 
osoby biorące u<;lział w handlu na targowisku miały 

moillwość zapoznania się z nim. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu We
wnętrznego z dnia 4 maja 1954 r. w sprawie regulaminu 
wzorcowego targowisk (Monitor Polski Nr A-52, paz. 701). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
·szenia. 

Kierownik Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i UsługI 
T. PrzyboTowskl 

Załącznik do zarząozenia Ministra 
Handlu \Vewnętrznego i Usług I 
dnia 13 .kwietnia 1984 r. (pOz. 81) 

REGULAMIN WZORCOWY TARGOWISK 

ł l. 1. Targowisko w • • • I 

(miejscowość, ulica) 

czynne Jest w dniach ' . 
od godz. • ! do godz. , 

2. Targowisko prowadzi i • 

• • • I • • • • • • • i .. 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

4. Kierownikiem targowiska jest ob. • 

(imię 1 nazwisko) 

· , 

,. • i • • 
• i 

• .. ! 

· , 

ł 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na tar
gowisku są: 

l) organizacje handlu państwowego i spółdzielczego, 

2) panstwowe gospodarstwa rolne, państwowe przedsi ... 

biorstwa gospodarki rolnej • .spółdzielnie kółek rolni
czych oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne, 

3) posiadacze indywidualnych_ gospodarstw rolnych 
i działek przydomowych, 

4) użytkownicy działek w pracowniczych ogrodach 
d ziałkowych, 

5) iednostki gospodarki nie uspołecznionej prowadzące 

dZiałalhość gospodarczą w zakresie handlu wewnętrz
n ego, 

fi) osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rze
mi osła lub trudniące s;ę wytwórczością ludową bądł 
artystyczną. 

7) osoby sprzenające produkty pochodzenia leśnego, 

w tym grzyby , . . . 
(wymienić na2wy grzybów) 

8) osob.x sprzeda j ące przedmioty uzywane, nie wyłą

czone z obrohl towarowego, jeżeli nie prowadzą one 
. staJe i zawodowo działalroości gospodarczej w zakr .. 

sle handlu wewnętr.zneq(L 
. § 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawan.-
:Wszystkie towary, z wyjątkiem: 
. 1) napo jóW alkoholowyCłl, 



,. 
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I) nafty. benzyny. spirytusu (denaturatu) skażonego, 

trucizn. śródków leczn iczych, 
S) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z 

nich przedmiotów, 
-') zagranicznych banknotów i monet, 

6) papierów wartości owych, 
I) broni, amunicji, materiałów oraz artyku iów pirotech-

picznych I wybuchowych, 

7) przedm,iotów ekwipunku wojskowego, 

8) towarów nabytych w handlu detalicznym w ce lu 
"- 'dalszej odprzedaży z zyskiem, 

9) nowej odzieży ochronnej i roboczej oraz nowego 

2. Narzędzia pomiarowe, używane na targowisku. 
powinny mlec ważną cechę legalizacyjną oraz powinny; 
być ustawione, lub użytkowane . w ten sposób, aby ku
pujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości 

rzetelności ważenia 1 mierzenia. . 

§ H. Sprzedaż towaru, c,o do którego zachodzi uza. 
sa dnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia. 
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego ' :hódłll n .... 
bycia, będzie wstrzymana przez kierownika targowisk .. 
który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy 
organ: . . 

obuwia ochronnego i ·roboczego, (nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej, zakładu waterynarU, 
10) akcesOl!i samochodowych, 

11) innych artykuló\V', których sprzedaż jest zabronior,a 
na podstawie 9drębllych przepisów. 

2. Zabrania się prowadzeni a na targowisku sprzedaży, 

towarów w drodze publiczn ych losowań lub przetargów, 
Z wyjątki em , losów loterii książkowych. 

§ 4. 1. Osoby pro\\'adzące handel na targpwisku 
114 obowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska 
oraz prz~pisów przeciwpożarowych. 

2. Miejsce sprzedaży wyznacza kierownik targowiska. 

3. Miejsce sprzedaży nie może być: 

1) wyznaczane na jezdniach. chodnikach. przejściach 
przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący 

ruch, • 

2) odstępowane przez osobę, której miejsce to wyzna
czono. 

§ 5. 1. Kiosk, stragan, ława lub wózek wyznaczone 
osobie posiadającej stale zezwolenie na prowadzenia 
handlu na targowisku powinny być oznaczone imieniem, 
nazwiskiem i adresem tej osoby. 

2. Jednostka gospodarki uspołecznionej prowadząca 
punkt sprzedaży jest obowiązana oznaczyć go ..!lazwć\ 
przedsiębiorstwa . 

3. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia le śnego 
jest obowiązana do umieszczenia przy swoim miejsc u 
sprzedaży informacji zawierającej imię. nazwisko i adres 
osoby zbierającej te produkty .oraz miejsce ich pocho
dzenia (nazwa lasu, terenu). 

§ 6. Osoba prowadząca hanqel na targowisku jest 
obowiązana uwidocznić n a towarach wystawionych do: 
Iprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i · nie bu
dzącą wątpliwości informację o ich wysokości, a w odnie
Ileniu do cen urzędowy.eh także o ich ródzaju (cena 
urzędowa). 

§ 7. l. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być 
używane wyłącżnie jednostki mi a r obowiąZUjące w ohro
~. towarowym. tj. metr, kilogram, litr ich pochodne. 

.. 
najbliższcgo urzędu spraw wewnętrznych albo komisariatu lub 

posterunku Milicji Obywatelskiej) 

§ 9. Osoby lub jednostki organizacyjne wykonuj,ące 
h ande l mogą korzystać odpłatnie z następujących UfZc\

dzeń targowiska oraz usług:~) 

l) pomieszczeń do uboju zwierząt. ptactwa domowego 
oraz rozbioru mięsa 

(wskazać miej sce) 

2) ważenia towarów. 

, 3) przechowywania produktów rolnych ł hodowlanych 

• I: • 

(wskazać miejsce przechowania) , 

4) wypożyczania urządzeń handlowo-usługowych U) 

5) wynajmu odzieży ochronnej ł roboczej .') 

6) wynajmu taboru samochodow;.go **j 

7) innych . ") 
(wymienić) 

§ 10. 1. 
(n azw a jednostki prowadzącej targowisko) 

pobiera od osób prowadzących !landel na· targowilkll 
opłatę targową dzienną (jednorazowć\) za ' pośrednictwem 

inkasentów targowiska, wydających pokwitowanie na 
blankiet"ach według ustalonego wzoru. 

2. Za usługi i świadczenia. o których mowa w § 9, .. 
pobierane ceny umowne. 

3. Wysokość opłat i cen, o których mowa w ust. 1 
I 2. jest uwidoczniona na tablicy ogłoszeli. 

§ 11. Książkę skarg ł wniosków przechowuje f udo
stępnia na żądanie, kierownik targowiska. 

*1 Niepotrzebne skreślić. 

"1 Wskazać miejsce i osoby dysponujące sprzętem. 
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