
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/186/17 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Knyszynie 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowiska w Knyszynie przy ul. Jagiellońskiej, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała  Nr XV/98/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2004 roku  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w Knyszynie (Podl. z 2004, Nr 111, poz. 1609). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Irena Wysocka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 1676

http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/cms/page/link/508


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/186/17 

Rady Miejskiej w Knyszynie 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 REGULAMIN TARGOWISKA W KNYSZYNIE  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu zwanym dalej „targowiskiem” jest niżej 

wymienione miejsce - plac targowy, przeznaczony do handlu ze straganów, pawilonów, stoisk, przyczep, 

wozów, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp. znajdujący się w Knyszynie przy ul. Jagiellońskiej. 

2. Targowiskiem zarządza Gmina Knyszyn. 

3. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Knyszyna. 

4. Regulamin targowiska oraz stawki opłaty targowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń targowiska. 

5. Targowisko działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1579). 

2) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Targowisko czynne jest we czwartek za wyjątkiem następujących ustawionych dni wolnych od pracy: 

1) 1 stycznia – Nowy Rok, 

2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 

3) 1 Maja – Święto Państwowe, 

4) 3 Maja – Święto Trzeciego Maja, 

5) dzień Bożego Ciała, 

6) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

7) 1 listopada, Wszystkich Świętych, 

8) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

9) 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, 

7. Targi odbywają się od godziny 5 
00 

do godziny 12 
00 

. 

§ 2. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są wszyscy, którym prawo tego nie zabrania 

i uiścili obowiązującą opłatę targową ustaloną odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie. 

§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem: 

1) napojów alkoholowych, 

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych za wyjątkiem ziół, 

3) zwierząt gospodarskich i domowych, drobiu i innego ptactwa oraz dziczyzny, 

4) zagranicznych banknotów i monet, 

5) papierów wartościowych, 

6) kamieni i metali szlachetnych, 

7) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, 

8) przedmiotów aktualnego ekwipunku wojskowego, 

9) środków spożywczych i surowców do ich produkcji oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych dla 

zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, 
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10) rzeczy zawierające treści pornograficzne, 

11) nielegalnych kopii produktów: fonograficznych, filmowych, komputerowych i innych, chronionych 

prawami autorskimi, 

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

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

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

§ 4. Na targowisku zabrania się: 

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju; 

2) handlu poza ustalonymi godzinami otwarcia targowiska, 

3) sprzedaży towarów  w drodze  publicznych losowań, prowadzenia gier hazardowych i losowych bez 

zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów, 

4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

5) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży, 

6) eksponowania, podawania, oferowania do sprzedaży oraz spożywania i używania napojów alkoholowych 

i innych środków odurzających oraz prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających, 

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

§ 5. Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska, 

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych, porządkowych, 

weterynaryjnych, ochrony zwierząt oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym i dotyczących praw 

konsumenta, 

3) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej inkasentowi; 

4) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez pracowników obsługi 

targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności 

handlowej, 

5) wystawiania towarów na terenie wskazanym przez inkasenta jako miejsce sprzedaży, używania sprawnych 

urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją, urządzenia pomiarowe winny być tak użytkowane,  

aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia, 

6) do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 

towarowym (metr, kilogram, litr itp.), 

7) umieszczenia na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego, 

8) utrzymania estetyki, porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, 

9) uporządkowania miejsca sprzedaży oraz zabranie wszystkich odpadów, śmieci w tym odpadów roślinnych 

i opakowań, po zakończeniu sprzedaży, 

10) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku, 

11) poddania się kontroli przez organa do tego upoważnione. 

§ 6. Osoba sprzedająca grzyby dzikorosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora- 

grzyboznawcę jest obowiązana do umieszczenia informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby 

zbierającej te grzyby oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu) oraz uprawnienia klasyfikatora  

- grzyboznawcy. 

§ 7. 1. Od osób prowadzących handel na targowisku pobierana jest dzienna opłata targowa  

wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Knyszynie. 

2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent wydając pokwitowanie jej uiszczenia. 
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3. Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazać go  

na żądanie osób uprawnionych do kontroli. 

§ 8. 1. Stanowiska handlowe są zajmowane przez sprzedających w kolejności przybycia na targowisko 

z wolnej tj. nie zajętej wcześniej powierzchni handlowej. 

2. Dowodem zajęcia stanowiska handlowego jest pokwitowanie wniesienia stosownej opłaty targowej. 

3. Zabrania się wydzielania i zajmowania stanowisk handlowych w obrębie ciągów jezdnych oraz  

na jezdniach dojazdowych do targowiska, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych. 

4. Korzystanie z powierzchni handlowej przez sprzedających polega na zajęciu jej części, zwanej dalej 

stanowiskiem handlowym, w celu prowadzenia sprzedaży, tymczasowego magazynowania towarów, 

ustawienia pojazdu, namiotu, kramu, tymczasowego zadaszenia itp. Nie stanowi zajęcia stanowiska 

handlowego jednorazowe, trwające nie dłużej niż 30 minut ustawienie pojazdu w celu rozładunku towarów lub 

uprzątnięcia stanowiska handlowego. 

5. Zezwala się kupującym na wjazd trwający nie dłużej niż 30 minut po odbiór towarów masowych 

i objętościowych. 

6. Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki 

sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży lub zakupach. 

§ 9. Podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż zobowiązane są umieścić na stanowisku handlowym 

tablicę z nazwą firmy. 

§ 10. 1. 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. Nieprzestrzeganie regulaminu targowiska spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych 

przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 11. Pisemne skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być składane w Urzędzie 

Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39. 

§ 12. Zmiana postanowień regulaminu następuje uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie. 
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