
UCHWAŁA Nr XXXII/317/2013 
Rady Miejskiej w Skaryszewie 
z dnia 29 listopada 2013 roku 

 

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego 
Jarmarku Końskiego zwanego „ WSTĘPAMI” odbywającego się 

corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu  

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j.) - Rada Miejska w 

Skaryszewie uchwala , co następuje: 

§ 1. 

W celu zapewnienia porządku w trakcie trwania jarmarku w dniach 10-11 marca 
2014r. oraz powtórki  Wstępów w dniach 25 – 26 marca 2014r.  wyznacza się 
miejsca dokonywania sprzedaży i prezentacji wyrobów i towarów zgodnie z  
regulaminem stanowiący jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Osoby dokonujące sprzedaży i prezentacji wyrobów i towarów zobowiązane są do 
przestrzegania wyznaczonych miejsc,  wskazanych w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 

Za naruszenie obowiązków określonych w § 2 grozi kara grzywny wymierzona w 
trybie i na zasadach określonych w przepisach o wykroczeniach. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 9 marca 2014roku 
do dnia 27 marca 2014 roku. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/317/2013 

Rady Miejskiej w Skaryszewie 

z dnia 29 listopada 2013r. 

 

REGULAMIN SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO ZWANEGO 
„WSTĘPAMI” w dniach 10 – 11 marca 2014r. oraz 25 – 26 marca 2014r. 

1. Jarmark odbywał się  będzie: 

- na ulicy Mickiewicza – sprzedaż wyrobów  z drewna, wikliny i rękodzieł 

ludowych – miejsca rezerwowane wyłącznie przez organizatora jarmarku; 

- na ulicy Partyzantów, Zachodniej, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego – 

sprzedaż artykułów do produkcji rolnej, wyrobów rymarskich, artykułów 

przemysłowych i spożywczych oraz mała gastronomia. 

- Opłatę targową od osób handlujących pobierał będzie inkasent. 

2. Wokół estrady obowiązuje całkowity zakaz handlu. 

3. Prezentacja, pokazy i handel końmi.  

– Stadnina „Hubertus”  ul. Partyzantów 72 

- Miejsko – Gminne Targowisko przy ul. Krasickiego  13. 

3.1 Wjazd z końmi na teren Stadniny Koni „Hubertus” oraz Miejsko-Gminne 

Targowisko w Skaryszewie rozpocznie się od godziny 4 00 dnia 10 marca 2014r.  

3.2 Wszystkie zwierzęta muszą posiadać paszport lub chip.  

3.3 Paszporty będą sprawdzane przez Inspektorów ds. kontroli paszportów i 

lekarzy weterynarii w specjalnej strefie weterynaryjnej, odprawy koni, kontroli 

paszportów i chipów.  

3.4 Zwierzęta nie posiadające paszportów nie będą wpuszczone na jarmark. 

3.5 Kontroli zwierząt dokonują tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione. 

4. Wyładunek i załadunek koni odbywał się będzie tylko w miejscach 

wyznaczonych do tego celu, na rampach załadowczych w Stadninie Koni 

„Hubertus” oraz na terenie Miejsko-Gminnego Targowiska przy ul. Krasickiego 

13. 



5. Punkt weterynaryjny zlokalizowany będzie na placu wjazdowym Stadniny 

„Hubertus”,  ul. Partyzantów 72. W punkcie weterynaryjnym oprócz ochrony 

mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby uprawione do kontroli.  

 

6. Opłata od wwiezionego jednego konia lub źrebaka wynosi – 20 zł. Powyższa 

opłata pobierana będzie przez inkasentów w specjalnej strefie weterynaryjnej. 

7. Zabrania się handlu zwierzętami poza wyznaczonym terenem. 

8. Zobowiązuje się wszystkich do należytego traktowania zwierząt, szczególnie 

w trakcie ich załadunku i transportu. 

9. Zobowiązuje się wszystkich do reagowania na złe traktowanie zwierząt, 

poprzez przekazanie informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (48 362 

78 49), do Komisariatu Policji w Skaryszewie  (48 345 32 70, 48 345 32 72), 

organizatorem (48 610 30 89) lub w punkcie weterynarii. 

10. Samochody pozostawione w miejscach innych niż wyznaczone lub z 

naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego 

zostaną odholowane na wyznaczony do tego parking. 

11. Zobowiązuje się wszystkich uczestników targu do przestrzegania 

regulaminu i do utrzymania porządku i ładu publicznego. 

 

 


