
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/163/12 

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 26 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Bolkowie.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  Uchwala się regulamin targowiska miejskiego "Rożek" w Bolkowie stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Traci moc uchwała nr 145/28/93 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Bolkowie.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

 Marek Janas 
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Załącznik do uchwały Nr 

XXIV/163/12  Rady Miejskiej w Bolkowie   

z dnia 26 października 2012 r.  

 

Regulamin targowiska miejskiego "Rożek" w Bolkowie.  

§ 1.  Targowisko miejskie "Rożek", zwane dalej targowiskiem, położone jest w Bolkowie u zbiegu ulic: 

Kamiennogórskiej i Niepodległości, na części działki nr 412/14 obręb 2.  

§ 2. 1. Teren targowiska oznaczony jest tablicą z napisem: Targowisko Miejskie "Rożek" w Bolkowie. Na 

tablicy zamieszczane są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa 

i adres właściciela oraz administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty 

targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania 

targowiska.  

2. Targowisko administruje podmiot, z którym Gmina Bolków ma podpisaną umowę określającą zasady 

prowadzenia targowiska, zwany dalej „administratorem targowiska”.  

3. Targowisko czynne jest codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach od 7.00 do 16.00.  

4. Pawilony handlowe znajdujące się w obrębie targowiska czynne są w godzinach wyznaczonych przez ich 

właścicieli lub najemców w uzgodnieniu z administratorem targowiska.  

5. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być 

zakończone do godz. 8:00. Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny powodować utrudnień w ruchu 

drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy dostosować się do istniejącego oznakowania 

drogowego i poleceń administrującego targowiskiem.  

6. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Bolkowa.  

§ 3. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku, zwanymi dalej handlującymi, są osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące uczestniczyć 

w obrocie prawnym, a w szczególności:  

1) producenci środków spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych,  sadowniczych 

i hodowlanych ,  

2) działkowcy,  

3) zbieracze runa leśnego i owoców leśnych,  

4) rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego wytwarzający własne 

przedmioty.  

§ 4. 1. Handlujący obowiązani są do:  

1) przestrzegania regulaminu targowiska,  

2) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości,  

3) wnoszenia dziennej opłaty targowej niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku,  

4) przestrzegania w szczególności przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych 

i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,  

5) utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz usunięcia do 

właściwych pojemników po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań i odpadów pozostałych 

w związku z prowadzoną sprzedażą,  

6) uwidocznienia ceny oferowanych towarów w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości 

informację o jej wysokości,  

7) używania na targowisku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich 

w sposób umożliwiający stwierdzenie przez kupujących prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.  
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§ 5. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż 

na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.  

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:  

1) napojów alkoholowych,  

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,  

3) broni, amunicji i materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,  

4) mięsa, wędlin, grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nieposiadających 

atestów określonych odrębnymi przepisami,  

5) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie życia ludzkiego,  

6) żywych zwierząt, z wyłączeniem ryb.  

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 

przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  

4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz 

uprawiania gier hazardowych.  

§ 6. 1. Handlujący i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki 

sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.  

2. Na targowisku zabronione jest parkowanie pojazdów na ciągach komunikacyjnych.  

§ 7.  Miejsca do sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza 

administrator targowiska.  

§ 8. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca, z którego 

prowadzona jest sprzedaż.  

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach przeciwpożarowych, dojazdowych, dojściach i innych 

ciągach komunikacyjnych.  

§ 9. 1. Handlujący zobowiązani są do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży wg stawek 

ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie.  

2. Opłatę targową pobiera inkasent, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydawania 

pokwitowań wg ustalonego wzoru (bilet opłat).  

3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazywany do kontroli 

osobom upoważnionym.  

4. Za brak dowodu opłaty targowej uważa się również dowód z mniejszym niż obowiązujący nominałem.  

§ 10. Prawo do kontroli uiszczania opłaty targowej mają pracownicy Urzędu Miejskiego w Bolkowie 

upoważnieni przez Burmistrza Bolkowa oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.  

§ 11.  Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator 

targowiska.  

§ 12.  Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.  
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