
 

 

UCHWAŁA NR 33/320/17 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 1 marca 2017 r. 

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bielawy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/202/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Z. Dragan

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1252



Załącznik do Uchwały Nr 33/320/17 

Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 

Regulamin  Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie 

 

§ 1. 1. Zarządzanie Targowiskiem i jego prowadzenie sprawuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych   

Sp. z o. o. w Bielawie z/s Bielawa ul. 3-go Maja 48. 

2. Targowisko czynne jest codziennie w godz. od 5.00 do 17.00. 

3. Zarządzający Targowiskiem zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości, zapewnienia 

warunków sanitarnych, organizacji ruchu kołowego i pieszego oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 

targowiska. 

§ 2. Targowisko przeznaczone jest do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych i innych artykułów 

dopuszczonych do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z niniejszego regulaminu. 

§ 3. Osoby prowadzące sprzedaż towarów zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Targowiska  

oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

§ 4. 1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

2. Miejsca sprzedaży, stanowiska podlegające rezerwacji oraz warunki prowadzenia działalności wyznacza 

i określa zarządzający Targowiskiem. 

3. Zabrania się samowolnego odstępowania wyznaczonego miejsca sprzedaży osobom trzecim. 

4. Miejscem sprzedaży nie może być chodnik, wyznaczone ciągi dla pieszych oraz miejsca wyznaczone  

do ruchu kołowego i parkingów. 

5. Spośród istniejących stanowisk min. 50,00 % zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-

spożywczych. 

6. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość 

zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów. 

7. Zabrania się jeżdżenia rowerem po wyznaczonych ciągach dla pieszych na targowisku. 

§ 5. 1. Prowadzący sprzedaż towarów na Targowisku zobowiązani są do uwidocznienia cen na towarach 

wystawionych do sprzedaży. 

2. Osoba prowadząca sprzedaż zakwalifikowanych przez klasyfikatora lub grzyboznawcę grzybów 

świeżych obowiązana jest do umieszczania informacji o gatunku grzybów, a uzyskany atest udostępniać  

do wglądu. 

3. Narzędzia pomiarowe używane na Targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny  

być ustawione i używane w taki sposób, by klienci mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 

mierzenia i ważenia. 

4. Prowadzący sprzedaż towarów na Targowisku zobowiązani są do utrzymania czystości i estetycznego 

wyglądu miejsca sprzedaży. 

5. Po zakończeniu sprzedaży towarów zabrania się prowadzącym sprzedaż pozostawiania na targowisku 

wszelkich opakowań, kartonów, odpadków itp. 

6. Miejsca sprzedaży: kioski, stragany, samochody, przyczepy, platformy powinny być oznaczone 

nazwiskiem i adresem osoby prowadzącej sprzedaż, numerem REGON lub NIP. 

7. Od obowiązku oznaczenia miejsca sprzedaży zwolnione są osoby sprzedające okazjonalnie kwiaty, 

owoce lub warzywa z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra. 

§ 6. Na Targowisku zabrania się sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. W stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających obowiązuje 

zakaz sprzedaży towarów. 
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§ 7. 1. Prowadzący sprzedaż na Targowisku zobowiązani są do uiszczania opłat targowych za korzystanie 

z miejsca na Targowisku w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Bielawy. 

2. Kwoty opłat targowych należy uwidocznić na tablicy ogłoszeń Targowiska. 

3. Opłata targowa będzie pobierana przez inkasenta wydającego bilet opłaty targowej. 

4. Prowadzący sprzedaż na Targowisku powinni posiadać bilet opłaty targowej do momentu opuszczenia 

Targowiska i w razie kontroli okazać go osobie kontrolującej. 

§ 8. Książka skarg i wniosków znajduje się u zarządzającego Targowiskiem i udostępniona zostaje  

na żądanie zainteresowanej osoby. 
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