
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/256/09 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin dla targowisk miejskich położonych w Białobrzegach przy ulicy Kościelnej i Że-

romskiego w brzmieniu ustalonym do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/54/95 Rady Miasta i Gminy w 

Białobrzegach z dnia 14 czerwca 1995r.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty tego ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Białobrzegi: 

mgr inż. Zenon Jachowski 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXVII/256/2009 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 22 października 2009r. 

 

Regulamin targowisk miejskich w Białobrzegach 

 

§ 1. 

1. Targowiska miejskie zlokalizowane są w Białobrzegach przy ulicach: Kościelnej i Żeromskiego i obejmu-

ją teren przedstawiony w załączniku do uchwały. 

2. Targowiska miejskie w Białobrzegach czynne są od poniedziałku do soboty w godz.: 5.00 – 16.00. 

§ 2. 

1. Odpowiedzialnym za stan sanitarny, porządek, bezpieczeństwo, prawidłowość prowadzenia handlu i 

funkcjonowania targowisk jest dzierżawca targowisk. 

2. Dzierżawca targowisk: 

1) zapewnia czystość i porządek, 

2) kontroluje przestrzeganie przepisów porządkowych, 

3) organizuje techniczną obsługę sprzedawców i kupujących, 

4) organizuje ruch drogowy i pieszy na terenie targowiska. 

3. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. 

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku, zwanymi dalej „Handlującymi”, są osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obro-

cie prawnym. 

§ 4. 

Miejsce sprzedaży na targowisku wskazuje dzierżawca lub osoba wyznaczona przez dzierżawcę targowisk. 

§ 5. 

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem: 



1) napojów alkoholowych, 

2) nafty, benzyny, trucizn, środków farmakologicznych, materiałów medycznych, 

3) broni, amunicji i materiałów wybuchowych, 

4) inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne 

przepisy. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 

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

oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

§ 6. 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska, 

2) stosowania zarządzeń wewnętrznych wydanych przez dzierżawcę targowiska, 

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązują-

cych w obrocie towarowym, 

4) utrzymywania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości, 

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez dzierżawcę targowisk 

§ 7. 

Na targowisku zabrania się: 

1) wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 

2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

3) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie przepisów odręb-

nych, 

4) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

5) parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 

6) jeżdżenia rowerem, deskorolką i podobnymi przedmiotami po wyznaczonych ciągach pieszych. 

§ 8. 

Dzierżawca targowisk ma prawo do: 

1) określania dni i godzin wykorzystania targowiska do celów handlowych i innych, 

2) pomiaru długości stanowiska handlowego w celu ustalenia prawidłowej wysokości opłaty targowej, 

4) usuwania z terenu targowiska osób, które nie przestrzegają zasad określonych regulaminem oraz nie 

stosują się do zarządzeń wewnętrznych. 

§ 9. 

1. Wysokość opłaty targowej określa uchwała Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

2. Opłata targowa będzie pobierana za pośrednictwem inkasenta targowiska. 

3. Handlujący winien posiadać pokwitowanie dokonania opłaty targowej do momentu opuszczania targo-

wiska i w razie kontroli okazać je osobom kontrolującym. 

4. Prawo do kontroli pokwitowań uiszczania opłaty targowej mają: 

1) osoby upoważnione przez dzierżawcę targowisk, 

2) pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Białobrzegi, 

3) inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 10. 

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych dzierżawca targowisk. 



§ 11. 

Dzierżawca targowisk zobowiązany jest do umieszczania w miejscu ogólnie dostępnym aktualnych doku-

mentów: 

1) Regulaminu targowiska, 

2) Uchwały Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach ustalającej wysokość stawki opłaty targowe. 

 

 

 


