
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/596/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Tymczasowego Targowiska Miejskiego w Środzie Śląskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

uchwala Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – Lokalny Rynek Rolno-Spożywczy w Środzie 

Śląskiej: 

§ 1. Określa się zasady i tryb korzystania z Tymczasowego Targowiska Miejskiego w Środzie Śląskiej 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.  

§ 3. Uchwała traci moc w momencie podpisania pierwszej umowy rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim 

„Mój Rynek” – Lokalny Rynek Rolno-Spożywczy w Środzie Śląskiej zlokalizowanym na działce nr 114  

AM-16.   

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Grabowiecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2018 r.

Poz. 4402



Załącznik do uchwały nr LXVI/596/18 

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 

REGULAMIN TYMCZASOWEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

§ 1. 1. Regulamin targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej zwany dalej „Regulaminem” określa zasady 

i tryb korzystania z targowiska zlokalizowanego w rejonie ulic Malczyckiej i Legnickiej w Środzie Śląskiej 

w granicach działek o numerach ewidencyjnych 105 AM-16, stanowiących własność Gminy Środa Śląska oraz 

działki nr 91/6 AM-16, stanowiącej własność Gminy Środa Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym 

wspólników spółki cywilnej NOVUM FORUM Mieczysława Orzecha i Roberta Andrasza, zwanego dalej 

„Targowiskiem”.  

2. Regulamin obowiązuje wszystkie korzystające z targowiska podmioty. 

§ 2. Targowisko czynne jest w dniach od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 17.00, za wyjątkiem 

dni świątecznych.  

§ 3. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku, zwanymi dalej „Handlującymi”, są osoby 

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

w obrocie prawnym.  

§ 4. 1. Miejsce sprzedaży na targowisku wskazuje osoba wyznaczona przez Administratora targowiska.  

2. Wjazd samochodem w celu dostawy towaru do miejsca sprzedaży odbywa się do godz. 8.00. 

3. Wyjazd samochodu dostarczającego towar do miejsca sprzedaży musi nastąpić do godz. 8.30. 

§ 5. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych 

przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§ 6. W obrocie artykułami spożywczymi, w tym przetworami uzyskanymi z płodów rolnych,  

na Targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne określone obowiązującymi przepisami prawnymi.  

§ 7. Na terenie targowiska zabrania się:  

1) handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, w szczególności na terenie wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych – pieszych i drogach przeciwpożarowych; 

2) wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem tych należących do dostawców towarów oraz pojazdów, 

z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez Administratora; 

3) samowolnej zmiany i zamiany wyznaczonych miejsc handlowych; 

4) pozostawienia na Targowisku po zakończeniu handlu przedmiotów i urządzeń, które służyły do handlu, 

w szczególności pojazdów, przyczep, elementów podtrzymujących konstrukcje namiotów lub straganów 

oraz innych urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku na terenie Targowiska; 

5) sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia  

lub życia, pochodzą z nielegalnego źródła; 

6) sprzedaży towarów nieposiadających wymaganych oznaczeń i atestów; 

7) prowadzenia na Targowisku gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych 

losowań lub przetargów, w wyjątkiem losów loterii państwowych i prowadzenia kolektur LOTTO  

lub innych gier lub zakładów działających na podstawie urzędowych zezwoleń lub upoważnień. 

§ 8. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:  

1) przestrzegania Regulaminu, 

2) uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności na Targowisku z Administratorem, 

3) utrzymania miejsca prowadzenia działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie 

prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu, 
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4) po zakończeniu działalności pozostawienie miejsca jej prowadzenia w należytym porządku,  

a w szczególności do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich posegregowanych odpadów, tak by 

możliwe było szybkie ich uprzątnięcie przez Administratora. 

§ 9. Dla usprawnienia prowadzenia handlu na targowisku dopuszcza się rezerwację stanowisk handlowych 

w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na kolejny miesiąc.  

§ 10. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych Administrator 

Targowiska.  

§ 11. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalania.  
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