
 

 

UCHWAŁA NR 13/VIII/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 348/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 października 

2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Ziębicach 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się Regulamin targowiska gminnego w Ziębicach, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach: 

A. Sobków
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/VIII/2018 

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO „MÓJ RYNEK” W ZIĘBICACH 

przy ul. 1 Maja 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Targowisko Gminne w Ziębicach zwane dalej „targowiskiem” położone jest na nieruchomości 

oznaczonej działką geodezyjną o nr ewidencyjnym 946/14 o powierzchni 2384  m²  przy ul. 1 Maja 

w Ziębicach, przeznaczone jest do handlu z namiotów, straganów, stoisk, pojazdów samochodowych, koszy, 

z ręki itp. 

2. Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, na którym targi odbywają się w każdy 

wtorek i piątek tygodnia w godzinach od 6ºº do 14ºº, za wyjątkiem świąt przypadających w te dni. 

3. Targowiskiem zarządza gospodarz wyznaczony do tego zadania przez organ wykonawczy gminy 

Ziębice. 

4. Na targowisku wyznaczonych jest 99 miejsc handlowych. 

5. W zależności od potrzeb gospodarz targowiska może wyznaczyć inne miejsca przeznaczone do handlu 

oraz ustalić inne niż wymienione w pkt 2 dni tygodnia i godziny funkcjonowania targowiska. Informacja 

o dodatkowych dniach i godzinach otwarcia targowiska będzie podana na tablicach ogłoszeń. 

6. Plan targowiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Ziębic. 

Warunki uczestnictwa w targach 

§ 2. 1. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

2. Sprzedaż może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez gospodarza targowiska. 

3. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujących 

w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, metr i ich pochodne. 

4. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być 

ustawione i używane w taki sposób aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 

ważenia i mierzenia. 

5. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. 

6. W celu usprawnienia funkcjonowania handlu na targowisku dopuszcza się możliwość wprowadzenia 

rezerwacji stanowisk handlowych. 

7. Pierwszeństwo w rezerwacji stanowisk handlowych położonych na terenie targowiska posiadają rolnicy 

prowadzący sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a gospodarz targowiska zobowiązany jest zabezpieczyć 

przynajmniej 51 stoisk do sprzedaży tych produktów, tj. minimalnie 51% powierzchni handlowej targowiska. 

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

zagospodarowania niewykorzystanych stanowisk do prowadzenia działalności handlowej w zakresie sprzedaży 

pozostałych towarów. 

9. Zasady i sposób rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku zostaną określone w drodze odrębnego 

zarządzenia Burmistrza Ziębic oraz w umowach cywilnoprawnych z rezerwującymi (osobami prowadzącymi 

działalność handlową). 
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10. Rezerwacja stanowisk handlowych obowiązuje do godziny 8ºº w danym dniu handlowym. Nie zajęcie 

stanowiska do godz. 8ºº skutkuje utratą roszczeń do jego zajęcia w danym dniu targowym. 

11. Burmistrz Ziębic może w drodze odrębnego zarządzenia określić wysokość czynszu najmu powierzchni 

handlowej. 

Opłaty targowe i rezerwacyjne 

§ 3. Osoby prowadzące sprzedaż  na terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia opłaty targowej  

wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie ustalenia opłaty targowej. 

§ 4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły niewyłączone z obrotu na mocy 

odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (ograniczeń, nakazów, zakazów). 

§ 5. Na targowisku zabrania się: 

1. wystawiania, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych, 

2. uprawiania gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, 

3. wnoszenia i używania na terenie targowiska materiałów i substancji niebezpiecznych, 

4. handlu na ciągach komunikacyjnych, 

5. wywieszania reklam bez zgody gospodarza, 

6. wprowadzania na teren targowiska psów bez smyczy i kagańca, 

7. parkowania samochodów w celach niehandlowych. 

§ 6. W obrocie artykułami spożywczymi na targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne 

określone obowiązującymi przepisami prawa. 

Przepisy porządkowe 

§ 7. Gospodarz targowiska jest zobowiązany do: 

1. utrzymywania w należytym stanie tablic informacyjnych i umieszczania na nich aktualnych 

dokumentów: 

a) regulaminu targowiska, 

b) wyciągów z obowiązujących przepisów prawa, 

c) innych aktualnych informacji; 

2. czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień; 

3. wstrzymywania sprzedaży towarów objętych zakazem sprzedaży lub, co do których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia i jednocześnie zawiadomienie właściwego organu: 

- Policji, 

- Służby Celnej 

- Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

§ 8. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są przestrzegać 

regulaminu, obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych i porządkowych, przepisów celno-

akcyzowych, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności 

handlowej i obrotem towarami. 

§ 9. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego 

wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż. 
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2. Każdego dnia, po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym 

i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na  ten  cel pojemników,  ustawionych na 

terenie targowiska. 

3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie 

i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru. 

4. Zabrania się pozostawiania na plac i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, 

innych opakowań i urządzeń handlowych. 

§ 10. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki 

sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

§ 11. Sprzątanie placu targowego oraz uprzątnięcie nieczystości następuje każdego dnia, w którym 

prowadzony jest handel bezpośrednio po zakończeniu handlu i opuszczeniu targowiska przez handlujących. 

§ 12. 1. Miejsca do sprzedaży, ustawienie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętów, wyznacza 

gospodarz targowiska poprzez wydanie ustnych lub pisemnych poleceń. 

2. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca, z którego powadzona 

jest sprzedaż. 

3. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, 

z których prowadzona jest sprzedaż. 

§ 13. 1. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający 

i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami. Każdy sprzedawca 

odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru. 

2. Sprzedawcy towarów lub usług obowiązani są do: 

a) uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży cen lub wywieszenia cenników, informowania  

w sposób niebudzący wątpliwości o nazwie towaru, producencie towaru i jego adresie oraz umieszczenia 

innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 

b) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarnych i przeciwpożarowych 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowiska przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim 

w Ziębicach w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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