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UCHWAŁA Nr XXXII/169/2008 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 15 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin dla targowiska miejskiego położonego w Lipsku przy ul. Kółek Rolniczych w 
brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 1/11/96 Rady Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 26 stycznia 1996r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Targowicy w Lipsku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady: 

mgr Tomasz Krzyczkowski 
 
 

Załącznik 
do uchwały nr XXXII/169/2008 

Rady Miejskiej w Lipsku 
z dnia 15 grudnia 2008r. 

 
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LIPSKU 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na targowisku miejskim w Lipsku przy ul. 
Kółek Rolniczych. 

§ 2. 

1. Właścicielem targowiska miejskiego w Lipsku jest Miasto i Gmina Lipsko. 

2. Administratorem terenu targowiska miejskiego oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie jest 
Urząd Miasta i Gminy Lipsko. 

3. Nadzór nad targowiskiem w Lipsku sprawuje Urząd Miasta i Gminy Lipsko zwany dalej Administratorem 
targowiska - a bezpośrednio odpowiedzialny jest inkasent, reprezentujący Administratora. 

§ 3. 

1. Targowisko miejskie jest czynne w każdy wtorek w godzinach od 600 do 1200. 

2. Dopuszcza sie wcześniejszą dzienną sprzedaż artykułów rolno – spożywczych w sektorze przewidzianym 
do sprzedaży tych artykułów. 

II. Organizacja targowiska 

§ 4. 

1. Miejsce sprzedaży wyznacza Zarządca targowiska – inkasent, czuwa nad jego prawidłowym wykorzysta-
niem. 

2. Nie wolno odstępować wyznaczonego miejsca osobom trzecim. 



3. Miejscem sprzedaży nie mogą być ciągi komunikacyjne – minimalna szerokość pasa komunikacji po-
winna wynosić 1,2 metra. 

4. Zarządca targowiska – inkasent w porozumieniu z Administratorem może wyznaczać stałe punkty sprze-
daży dla określonych grup (rodzajów) towarów. 

5. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w określonych granicach obiektu, z którego prowadzona 
jest sprzedaż. 

6. Towary musza być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, z 
których prowadzona jest sprzedaż. 

7. Zezwala sie na sprzedaż towarów z pojazdów samochodowych, przyczep oraz wozów konnych. 

8. Sprzedaż taka może odbywać się w miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska - inkasenta. 

§ 5. 

Rezerwacje miejsc: 

1. Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca 
na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. 

2. Zarezerwowane miejsce handlowe nie zajęte do godz. 900 w danym dniu handlowym może być zago-
spodarowane zgodnie z potrzebami Zarządcy targowiska – inkasenta tylko w tym dniu. 

§ 6. 

Wjazd samochodem w celu dostawy towaru do punktu sprzedaży odbywa sie w godzinach od 600 do 800. 

§ 7. 

3. Kioski i stragany używane przez osoby lub firmy posiadające stałe zezwolenie na handel powinny być 
oznakowane nazwiskiem i adresem osoby lub nazwa instytucji, a podmioty gospodarcze prowadzące w 
nich działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi muszą uzyskać zgodę Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego na rozpoczęcie działalności. 

4. Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego zobowiązane są do umieszczenia przy swoim miejscu 
sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty. 

§ 8. 

1. Osoba prowadząca sprzedaż jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ce-
ny w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informacje o ich wysokości. 

2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 
towarowym i legalizowane urządzenia pomiarowe. 

III. Warunki uczestniczenia w sprzedaży 

§ 9. 

1. Uprawnionymi do handlu na targowiskach są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niebędące osobą prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej - legitymujące się zaświadczeniem o wpisie do 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji przedsiębiorców zgodnie z ustawa z 
dnia 2 lipca 2004r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Postanowienia ust.1 nie stosuje sie do osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakre-
sie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa 
śródlądowego. 

IV. Towary dopuszczane do sprzedaży na targowisku 

§ 10. 

Na targowisku mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem: 

1. napojów alkoholowych, 

2. dietetycznych środków spożywczych, 

3. mleka niepasteryzowanego, 



4. dziczyzny, 

5. pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, 

6. przetworów grzybowych nie opakowanych, 

7. nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, leków i środków farmaceutycznych, 

8. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, 

9. papierów wartościowych, 

10. banknotów i monet będących obowiązującymi środkami płatniczymi, 

11. broni, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, 

12. środków spożywczych i surowców do ich produkcji oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych dla 
zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, 

13. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 11. 

Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru. 

§ 12. 

Zabrania sie prowadzenia na targowisku gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych 
losowań lub przetargów. 

V. Opłaty targowe 

§ 13. 

Za korzystanie ze stanowisk handlowych pobierana jest dzienna opłata targowa wg stawek uchwalonych 
przez Radę Miejską w Lipsku na dany rok budżetowy. 

§ 14. 

Wniesienie opłaty winno być udokumentowane imiennym pokwitowaniem wydanym przez Zarządcę tar-
gowiska – inkasenta bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku. 

§ 15. 

Opłaty targowej dokonuje się: 

1. w momencie rozpoczęcia sprzedaży, 

2. niezależnie od czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu. 

§ 16. 

W stosunku do osób uchylających się od zapłaty stosowane będą sankcje wynikające z przepisów ordynacji 
podatkowej (ustawa z dn. 29.08.97r Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) i kodeksu karno – skarbowego 
(ustawa z dn. 10.10.99r. Dz.U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). 

§ 17. 

Oprócz opłaty targowej na targowisku mogą być pobierane inne opłaty za korzystanie z urządzeń targowi-
skowych oraz za usługi świadczone przez Administratora targowiska. 

VI. Przepisy porządkowe 

§ 18. 

Zabrania sie na targowisku: 

1. podawania i spożywania napojów alkoholowych, 

2. wyrzucania nieczystości bądź wylewania płynów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

3. niszczenia, uszkadzania lub w inny sposób czynienia niezdatnym do użytku urządzeń targowiska. 

§ 19. 

Właściwy organ może wydać decyzje o usunięciu z targowiska winnego naruszania obowiązujących przepi-
sów lub regulaminu i zaopatrzyć ją rygorem natychmiastowego wykonania. 



VII. Bezpieczeństwo na targowisku 

§ 20. 

Osoby prowadzące handel zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów sani-
tarnych i przepisów pożarowych. 

§ 21. 

Organizacja stanowiska handlowego, w szczególności sposób magazynowania towarów, musi zapewnić 
bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym oraz innym osobom. Polecenia Zarządcy targowiska – inkasenta 
w tym zakresie musza być bezwzględnie wykonane. 

§ 22. 

Administrator targowiska zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie targowi-
ska również poza wyznaczonymi godzinami funkcjonowania obiektu. 

§ 23. 

1. Zabrania sie osobom wynajmującym pawilony na targowisku manipulowania przy sieci elektrycznej, 
przeprowadzania jakichkolwiek napraw oraz tzw. watowania bezpieczników. 

2. W przypadku stwierdzenia powyższych faktów zasilanie elektryczne zostanie wyłączone. 

3. W momencie awarii sieci elektrycznej fakt ten należy natychmiast zgłosić Zarządcy targowiska – inkasen-
towi bądź Administratorowi. 

§ 24. 

Zarządca targowiska – inkasent jest odpowiedzialny za stan sanitarno - porządkowy na targowisku oraz jest 
zobowiązany: 

1. czuwać nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu i wydawać polecenia w celu usunięcia uchybień, 

2. zareagować i niezwłocznie zgłosić Administratorowi targowiska w przypadku sprzedaży towaru objętego 
zakazem sprzedaży lub do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia. 
Administrator targowiska zawiadamia następnie właściwy organ sanitarny lub inny kompetentny organ 
w celu wstrzymania sprzedaży towaru. 

§ 25. 

Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowiskach powinny wykonywać swoje czynności, w taki spo-
sób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

§ 26. 

1. W ciągu dwóch godzin po wyznaczonych godzinach handlu, targowisko musi zostać opróżnione, nato-
miast miejsca zajmowane przez poszczególnych handlujących powinny być przez nich uprzątnięte z 
worków, kartonów oraz innych opakowań po towarach. 

2. Zabrania sie pozostawiania na terenie placu elementów podtrzymujących konstrukcje namiotów bądź 
straganów. 

3. W razie zaistniałej potrzeby - z uwagi na ruch i porządek publiczny – Zarządca targowiska – inkasent w 
porozumieniu z Administratorem może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opróżnienie tar-
gowiska lub jego części. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych 
warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska 
oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu Zarządca targowiska – 
inkasent ma prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb państwowych i policyjno - porządkowych. 

3. Zarządca targowiska – inkasent bądź Administrator targowiska maja prawo do legitymowania osób 
prowadzących działalność na terenie targowiska. 

§ 28. 



Kto narusza na targowisku przepisy Regulaminu lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pod-
lega karze przewidzianej w odpowiednich przepisach. 

 
Przewodniczący Rady: 

mgr Tomasz Krzyczkowski 
 
 


