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TORISÄÄNTÖ
Nakkilan kunnassa torikaupan harjoittaminen on sallittu torilla ja muilla kunnanhallituksen
hyväksymillä paikoilla.
Henkilöt, jotka aikovat harjoittaa torikauppaa, tulee varata myyntipaikka, siten kuin jäljempänä säädetään.

TORIN SIJAINTI JA TORIPAIKAT
1§

Tori sijaitsee Nakkilan keskustassa rajatulla alueella. Osoite Torikatu 1.

2§

Toripaikat on merkitty torilla olevaan tauluun, sekä kunnanvirastosta saataviin
sijaintipiirroksiin.

MYYNTIPAIKAN VARAUS
3§

Hakemuksen myyntipaikan varaamiseksi voi jättää kunnanviraston neuvontapisteeseen sieltä saatavalla lomakkeella. Päivävarauksen voi tehdä myös puhelimitse toria hoitavalle henkilölle, tai kunnan neuvontapisteeseen.

4§

Myyntipaikan voi varata enintään yhdeksi kalenterivuodeksi. Samalle myyjälle
voidaan varata enintään kaksi vierekkäistä myyntipaikkaa.

5§

Myyntipaikan tulee olla jatkuvassa käytössä. Mikäli todetaan, että myyntipaikka ei ole ollut käytössä kahden viikon aikana voidaan paikkavaraus sanoa irti
välittömästi.

6§

Mikäli myyjä ei tule varaamalleen paikalle kahden tunnin kuluessa toriajan
alkamisesta, voi ko. päivänä toinen myyjä käyttää paikkaa, eikä varaajalla ole
enää oikeutta vaatia tätä poistumaan.

7§

Varaajan tulee ilmoittaa kunnan neuvontapisteeseen, tai muulle toria hoitavalle henkilölle tarpeettomaksi käyneen toripaikan varauksen peruuttamisesta.

MYYNTIPAIKASTA PERITTÄVÄ MAKSU
8§

Myyntipaikan käytöstä, sekä sähköstä peritään Nakkilan kunnanhallituksen
erikseen niin päättäessä kunnanhallituksen vahvistama maksu.
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TORIN AUKIOLOAJAT
9§

Torin on auki kaikkina arkipäivinä ja tarpeen ja säännösten mukaisesti muina
päivinä.

10 §

Iltatoritoimintaa voi harjoittaa 1.5.-30.9 välisenä aikana klo. 16.00-21.00.

11 §

Nakkilan kunta pidättää oikeuden tehdä muutoksia myyntiaikoihin.

MUUT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
12 §

Myyjän on huolehdittava myyntipaikan siivouksesta ja jätteistä.

13 §

Jos ajoneuvo vuotaa öljyä tai muita nesteitä on toripinta suojattava torimyyjän
toimesta. Mikäli toripintaa joudutaan puhdistamaan voidaan kyseiseltä vahingonaiheuttajalta vaatia korvaus puhdistuskuluista. Kuorma- ja linja-autoilla on
torille ajo ilman lupaa kielletty.

14 §

Myyntipöydät on sijoitettava myyntipaikan rajojen sisäpuolelle.

15 §

Myyjällä tulee kauppaa harjoittaessaan olla tarpeelliset asiakirjat esittää viranomaisille tai kunnan nimeämille tarkastajille oikeutensa todistamiseksi.

16 §

Mikäli tämän torisäännön määräyksiä ei noudateta, voidaan ko. myyjältä kieltää myynti torialueella määräajaksi.

