
UCHWAŁA NR XLVIII/402/09  

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY  

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,

poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,

poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,

poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie miasta Legnicy istnieją następujące targowiska: 

§ 2. Ustala się Regulamin dla targowisk wymienionych w §1 uchwały.  

§ 3. 1. Targowiska położone przy ul. Galaktycznej, ul. Izerskiej, ul. Partyzantów czynne są od poniedziałku do

soboty. Od poniedziałku do piątku czynne od godz. 6.00 do godz. 16.00, a w soboty od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

2. Targowisko przy Alei Zwycięstwa czynne jest w niedziele od godz. 8.00 do godz. 14.00.  

3. Targowisko – Giełda Hurtowa S.A. przy ul. Bydgoskiej czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 3.00

do godz. 7.00.  

§   4 .  Na targowisku można prowadzić  działalnoś ć  handlową,  usługową  lub gastronomiczną  z obiektów

zlokalizowanych zgodnie z zatwierdzonym dla targowiska sposobem zagospodarowania lub z innych miejsc np.: stoisk,

ław, których lokalizacja będzie wskazana przez prowadzącego targowisko.  

§ 5. Działalność na targowisku mogą wykonywać: 

§ 6. Osoby prowadzące handel i usługi na targowisku obowiązane są do: 

§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane artykuły spożywcze i przemysłowe, za wyjątkiem artykułów objętych

zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 8. Na targowisku zabrania się: 

§ 9. Prowadzący targowisko: 

§ 10. Od osób prowadzących sprzedaż na targowisku pobiera się następujące opłaty: 

§   1 1 .  Opłaty pobierane są  za pośrednictwem wyznaczonych inkasentów, wydających pokwitowanie wg

ustalonego wzoru. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.  

§ 12.  Do kontroli przestrzegania postanowień  niniejszego Regulaminu upoważnieni są  funkcjonariusze Straży

Miejskiej w Legnicy.  

§ 13. Tracą moc: 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) przy ul. Galaktycznej – działka nr 439 obręb Wrocławskie Przedmieście,

2) przy ul. Izerskiej– działka nr 1174 obręb Osiedle Piekary,

3) przy ul. Partyzantów – działki nr: 207,208,210 obręb Stare Miasto,

4) przy Alei Zwycięstwa – działka nr 20/2 obręb Legnicki Dwór,

5) przy ul. Bydgoskiej – działka nr 125/1, obręb Pawice.

1) osoby fizyczne i podmioty mogące się wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

lub innym dowodem uzasadniającym działalność handlową (produkcja własna itp.), 

2) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie do prowadzenia działalności

gospodarczej na terenie Polski. 

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) uzgadniania miejsc sprzedaży na targowisku z prowadzącym targowisko,

3) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko,

4) oznaczenia szyldem stałych punktów sprzedaży,

5) uwidocznienia cen na towarach,

6) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną,

7) przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą,  w tym w szczególności dotyczących

wymagań  sanitarnych handlujących artykułami spożywczymi i używkami oraz dotyczących ochrony praw

konsumenta, 

8) uporządkowania miejsca handlu, po zakończonej pracy,

9) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z prowadzącym targowisko.

1) odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody prowadzącego targowisko,

2) prowadzenia gier hazardowych, usług towarzyskich oraz prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań,

3) spożywania napojów alkoholowych.

1) wyznacza miejsca sprzedaży,

2) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, dni i godzin handlu ustalonych dla targowiska oraz przepisów

handlowych dotyczących miar i wag, cen, sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, ppoż., bezpieczeństwa, 

3) odpowiada za porządek i czystość na targowisku wraz z terenem przyległym do niego,

4) wydaje polecenia w celu usunięcia niedociągnięć,

5) prowadzi tablicę  ogłoszeń  na targowisku, z podaniem adresu targowiska, dni i godzin handlu oraz adres

prowadzącego targowisko z jego adresem i nr telefonu, 

6) prowadzi apteczkę pierwszej pomocy.

1) opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Legnicy,

2) opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz usługi świadczone przez prowadzącego targowisko,

3) inne opłaty na rzecz prowadzącego targowisko.

1) uchwała Nr XXIII/120/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie zakazu wykonywania

działalności handlowej i usługowej w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, 

2) uchwała Nr XXIV/127/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 9 września 1991 r. w sprawie ustalenia lokalizacji

targowisk na terenie miasta Legnicy i obowiązujących na nich regulaminów, 

3) uchwała Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 17 października 1994 r. w sprawie ustalenia regulaminu

targowiska przy ul. Bydgoskiej w Legnicy. 

Przewodnicząca Rady 

Ewa Szymańska 
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UCHWAŁA NR XLVIII/402/09  

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY  

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,

poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,

poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,

poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie miasta Legnicy istnieją następujące targowiska: 

§ 2. Ustala się Regulamin dla targowisk wymienionych w §1 uchwały.  

§ 3. 1. Targowiska położone przy ul. Galaktycznej, ul. Izerskiej, ul. Partyzantów czynne są od poniedziałku do

soboty. Od poniedziałku do piątku czynne od godz. 6.00 do godz. 16.00, a w soboty od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

2. Targowisko przy Alei Zwycięstwa czynne jest w niedziele od godz. 8.00 do godz. 14.00.  

3. Targowisko – Giełda Hurtowa S.A. przy ul. Bydgoskiej czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 3.00

do godz. 7.00.  

§   4 .  Na targowisku można prowadzić  działalnoś ć  handlową,  usługową  lub gastronomiczną  z obiektów

zlokalizowanych zgodnie z zatwierdzonym dla targowiska sposobem zagospodarowania lub z innych miejsc np.: stoisk,

ław, których lokalizacja będzie wskazana przez prowadzącego targowisko.  

§ 5. Działalność na targowisku mogą wykonywać: 

§ 6. Osoby prowadzące handel i usługi na targowisku obowiązane są do: 

§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane artykuły spożywcze i przemysłowe, za wyjątkiem artykułów objętych

zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 8. Na targowisku zabrania się: 

§ 9. Prowadzący targowisko: 

§ 10. Od osób prowadzących sprzedaż na targowisku pobiera się następujące opłaty: 

§   1 1 .  Opłaty pobierane są  za pośrednictwem wyznaczonych inkasentów, wydających pokwitowanie wg

ustalonego wzoru. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.  

§ 12.  Do kontroli przestrzegania postanowień  niniejszego Regulaminu upoważnieni są  funkcjonariusze Straży

Miejskiej w Legnicy.  

§ 13. Tracą moc: 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) przy ul. Galaktycznej – działka nr 439 obręb Wrocławskie Przedmieście,

2) przy ul. Izerskiej– działka nr 1174 obręb Osiedle Piekary,

3) przy ul. Partyzantów – działki nr: 207,208,210 obręb Stare Miasto,

4) przy Alei Zwycięstwa – działka nr 20/2 obręb Legnicki Dwór,

5) przy ul. Bydgoskiej – działka nr 125/1, obręb Pawice.

1) osoby fizyczne i podmioty mogące się wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

lub innym dowodem uzasadniającym działalność handlową (produkcja własna itp.), 

2) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie do prowadzenia działalności

gospodarczej na terenie Polski. 

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) uzgadniania miejsc sprzedaży na targowisku z prowadzącym targowisko,

3) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko,

4) oznaczenia szyldem stałych punktów sprzedaży,

5) uwidocznienia cen na towarach,

6) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną,

7) przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą,  w tym w szczególności dotyczących

wymagań  sanitarnych handlujących artykułami spożywczymi i używkami oraz dotyczących ochrony praw

konsumenta, 

8) uporządkowania miejsca handlu, po zakończonej pracy,

9) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z prowadzącym targowisko.

1) odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody prowadzącego targowisko,

2) prowadzenia gier hazardowych, usług towarzyskich oraz prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań,

3) spożywania napojów alkoholowych.

1) wyznacza miejsca sprzedaży,

2) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, dni i godzin handlu ustalonych dla targowiska oraz przepisów

handlowych dotyczących miar i wag, cen, sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, ppoż., bezpieczeństwa, 

3) odpowiada za porządek i czystość na targowisku wraz z terenem przyległym do niego,

4) wydaje polecenia w celu usunięcia niedociągnięć,

5) prowadzi tablicę  ogłoszeń  na targowisku, z podaniem adresu targowiska, dni i godzin handlu oraz adres

prowadzącego targowisko z jego adresem i nr telefonu, 

6) prowadzi apteczkę pierwszej pomocy.

1) opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Legnicy,

2) opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz usługi świadczone przez prowadzącego targowisko,

3) inne opłaty na rzecz prowadzącego targowisko.

1) uchwała Nr XXIII/120/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie zakazu wykonywania

działalności handlowej i usługowej w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, 

2) uchwała Nr XXIV/127/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 9 września 1991 r. w sprawie ustalenia lokalizacji

targowisk na terenie miasta Legnicy i obowiązujących na nich regulaminów, 

3) uchwała Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 17 października 1994 r. w sprawie ustalenia regulaminu

targowiska przy ul. Bydgoskiej w Legnicy. 

Przewodnicząca Rady 

Ewa Szymańska 
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UCHWAŁA NR XLVIII/402/09  

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY  

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,

poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,

poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,

poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie miasta Legnicy istnieją następujące targowiska: 

§ 2. Ustala się Regulamin dla targowisk wymienionych w §1 uchwały.  

§ 3. 1. Targowiska położone przy ul. Galaktycznej, ul. Izerskiej, ul. Partyzantów czynne są od poniedziałku do

soboty. Od poniedziałku do piątku czynne od godz. 6.00 do godz. 16.00, a w soboty od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

2. Targowisko przy Alei Zwycięstwa czynne jest w niedziele od godz. 8.00 do godz. 14.00.  

3. Targowisko – Giełda Hurtowa S.A. przy ul. Bydgoskiej czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 3.00

do godz. 7.00.  

§   4 .  Na targowisku można prowadzić  działalnoś ć  handlową,  usługową  lub gastronomiczną  z obiektów

zlokalizowanych zgodnie z zatwierdzonym dla targowiska sposobem zagospodarowania lub z innych miejsc np.: stoisk,

ław, których lokalizacja będzie wskazana przez prowadzącego targowisko.  

§ 5. Działalność na targowisku mogą wykonywać: 

§ 6. Osoby prowadzące handel i usługi na targowisku obowiązane są do: 

§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane artykuły spożywcze i przemysłowe, za wyjątkiem artykułów objętych

zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 8. Na targowisku zabrania się: 

§ 9. Prowadzący targowisko: 

§ 10. Od osób prowadzących sprzedaż na targowisku pobiera się następujące opłaty: 

§   1 1 .  Opłaty pobierane są  za pośrednictwem wyznaczonych inkasentów, wydających pokwitowanie wg

ustalonego wzoru. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.  

§ 12.  Do kontroli przestrzegania postanowień  niniejszego Regulaminu upoważnieni są  funkcjonariusze Straży

Miejskiej w Legnicy.  

§ 13. Tracą moc: 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.  

§   1 5 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) przy ul. Galaktycznej – działka nr 439 obręb Wrocławskie Przedmieście,

2) przy ul. Izerskiej– działka nr 1174 obręb Osiedle Piekary,

3) przy ul. Partyzantów – działki nr: 207,208,210 obręb Stare Miasto,

4) przy Alei Zwycięstwa – działka nr 20/2 obręb Legnicki Dwór,

5) przy ul. Bydgoskiej – działka nr 125/1, obręb Pawice.

1) osoby fizyczne i podmioty mogące się wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

lub innym dowodem uzasadniającym działalność handlową (produkcja własna itp.), 

2) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie do prowadzenia działalności

gospodarczej na terenie Polski. 

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) uzgadniania miejsc sprzedaży na targowisku z prowadzącym targowisko,

3) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko,

4) oznaczenia szyldem stałych punktów sprzedaży,

5) uwidocznienia cen na towarach,

6) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną,

7) przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą,  w tym w szczególności dotyczących

wymagań  sanitarnych handlujących artykułami spożywczymi i używkami oraz dotyczących ochrony praw

konsumenta, 

8) uporządkowania miejsca handlu, po zakończonej pracy,

9) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z prowadzącym targowisko.

1) odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody prowadzącego targowisko,

2) prowadzenia gier hazardowych, usług towarzyskich oraz prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań,

3) spożywania napojów alkoholowych.

1) wyznacza miejsca sprzedaży,

2) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, dni i godzin handlu ustalonych dla targowiska oraz przepisów

handlowych dotyczących miar i wag, cen, sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, ppoż., bezpieczeństwa, 

3) odpowiada za porządek i czystość na targowisku wraz z terenem przyległym do niego,

4) wydaje polecenia w celu usunięcia niedociągnięć,

5) prowadzi tablicę  ogłoszeń  na targowisku, z podaniem adresu targowiska, dni i godzin handlu oraz adres

prowadzącego targowisko z jego adresem i nr telefonu, 

6) prowadzi apteczkę pierwszej pomocy.

1) opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Legnicy,

2) opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz usługi świadczone przez prowadzącego targowisko,

3) inne opłaty na rzecz prowadzącego targowisko.

1) uchwała Nr XXIII/120/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie zakazu wykonywania

działalności handlowej i usługowej w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, 

2) uchwała Nr XXIV/127/91 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 9 września 1991 r. w sprawie ustalenia lokalizacji

targowisk na terenie miasta Legnicy i obowiązujących na nich regulaminów, 

3) uchwała Nr IV/24/94 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 17 października 1994 r. w sprawie ustalenia regulaminu

targowiska przy ul. Bydgoskiej w Legnicy. 

Przewodnicząca Rady 

Ewa Szymańska 
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