
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 10 września 2013 roku 

w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,  

co następuje: 

§ 1.   Uchwala się regulaminy określające zasady korzystania z targowisk gminnych:  

1. Targowiska gminnego usytuowanego na Placu Bohaterów Getta w Wadowicach stanowiący załącznik  

nr 1 do niniejszej Uchwały.  

2. Targowiska  „Mój Rynek” w Wadowicach  usytuowanego na placu przy ul. Nadbrzeżnej w Wadowicach 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

§ 3.  Traci moc Uchwała  Nr VIII /61/95 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 lutego 1995r w sprawie: 

Regulaminu Targowiska. 

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur 
 

Załącznik Nr 1   
do Uchwały Nr XXIII/218/2013  

Rady Miejskiej w Wadowicach  

z dnia 10 września 2013 r.  

 

REGULAMIN  
TARGOWISKA „ MÓJ RYNEK ” W WADOWICACH  

PRZY ULICY NADBRZEŻNEJ  

§ 1. 1. Targowisko „Mój Rynek” przy ulicy Nadbrzeżnej w Wadowicach zarządzane jest przez Gminę 

Wadowice.  

2.  Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Wadowic za pośrednictwem Administratora natomiast 

w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, 

skarbowych, porządku publicznego, sprawują odpowiednie organy oraz służby uprawnione do kontroli,  

na podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 2. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą treści: Targowisko „ Mój Rynek” w Wadowicach 

z umieszczonym  na niej herbem Gminy Wadowice oraz z informacją, że przebudowa targowiska jest 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

2.  Na terenie targowiska posadowiona jest również tablica, na której zamieszczone zostaną podstawowe 

informacje dotyczące funkcjonowania targowiska. 

§ 3.  Targowisko jest czynne w czwartki – z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od  5.00 do 15.00.  

§ 4. 1. Na targowisku wyznaczono stanowiska  sprzedaży:  

- produktów rolno – spożywczych i innych,  

- z samochodu produktów rolno – spożywczych,  

- zwierząt gospodarskich  pod zadaszeniem (namioty),  

- zwierząt gospodarskich,  

- z samochodu zwierząt gospodarskich,  

2.  Stanowiska sprzedaży zwierząt gospodarskich i produktów rolno-spożywczych zajmują co najmniej 

połowę powierzchni handlowej targowiska.  

3.  W przypadku braku zainteresowania sprzedażą  zwierząt gospodarskich i towarów rolno-spożywczych, 

dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc do sprzedaży innych produktów.  

4.  Oprócz stanowisk sprzedaży na targowisku  znajduje się punkt poboru wody pitnej dla ludzi i zwierząt, 

punkt poboru energii elektrycznej, kojec dla zwierząt, poskromy weterynaryjne, stanowisko badania zwierząt 

gospodarskich, pojemniki na odpady i miejsca postojowe  dla samochodów osobowych. 

§ 5. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

2.  Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, 

a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 

§ 6.  Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu zwierzęta i towary 

z wyjątkiem zwierząt i towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.  

§ 7. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:  

- Umieszczania w sposób widoczny ceny oferowanych do sprzedaży towarów.  

- Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną w taki sposób 

ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia, 

wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, 

kilogram i ich pochodnych. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.  

- Utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcie zajmowanego miejsca  

po zakończeniu handlu.  

§ 8. Osoby prowadzące działalność na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 

targowiska, przepisów sanitarno – epidemiologicznych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych  

i innych właściwych. 

§ 9. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych.  

2.  Osobie posiadającej rezerwację Gmina zapewni możliwość korzystania ze stanowiska zgodnie z zawartą 

umową rezerwacyjną. 

§ 10. 1. Przy sprzedaży żywych zwierząt muszą być stosowane odpowiednie przepisy weterynaryjne 

i sanitarno – epidemiologiczne.  

2.  Sprzedający musi zapewnić warunki dobrostanu dla zwierząt, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.  
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3.  Handel żywymi zwierzętami może odbywać się wyłącznie w miejscach oznakowanych. 

§ 11. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na nas terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia dziennej opłaty 

targowej według stawek i na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: 

określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.  

2.  Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazana 

żądanie uprawnionych do kontroli.  

3.  Brak posiadania dowodu opłaty targowej, traktowany jest jako jej nieuiszczenie. 

§ 12.  Osoba, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, podlega karze grzywny wymierzonej 

w trybie i nas zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w szczególności w kodeksie 

wykroczeń.  

§ 13. Skargi i wnioski w sprawach działalności targowiska przyjmuje zarządzający targowiskiem. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur 
 

Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXIII/218/2013  

Rady Miejskiej w Wadowicach  

z dnia 10 września 2013 r.  

 

REGULAMIN  
TARGOWISKA GMINNEGO W WADOWICACH  

NA PLACU BOHATERÓW GETTA  

§ 1. 1. Targowisko Gminne w Wadowicach na Placu Bohaterów Getta  zarządzane jest przez Gminę 

Wadowice.  

2.  Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Wadowic za pośrednictwem Administratora, natomiast 

w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych 

skarbowych, porządku publicznego, sprawują odpowiednie organy oraz służby uprawnione do kontroli, na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§ 2.  Targowisko jest czynne codziennie  – z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 6.00 do 16.00.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

2.  Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, 

a ponadto- osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 

§ 4.  Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu  towary z wyjątkiem 

towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.  

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

- umieszczania w sposób widoczny ceny oferowanych do sprzedaży towarów.  

- ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną w taki sposób 

ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia, 

wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, 

kilogram i ich pochodnych. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.  

- utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcie zajmowanego miejsca  

po zakończeniu handlu.  

§ 6.  Osoby prowadzące działalność na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 

targowiska, przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych i innych właściwych.  
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§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych.  

2.  Osobie posiadającej rezerwację Gmina zapewni możliwość korzystania ze stanowiska zgodnie z zawartą 

umową rezerwacyjną. 

§ 8. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na nas terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia dziennej opłaty 

targowej według stawek i na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: 

określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.  

2.  Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazana 

żądanie uprawnionych do kontroli.  

3.  Brak posiadania dowodu opłaty targowej, traktowany jest jako jej nieuiszczenie. 

§ 9.  Osoba, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, podlega karze grzywny wymierzonej 

w trybie i nas zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w szczególności w kodeksie 

wykroczeń.  

§ 10.  Skargi i wnioski w sprawach działalności targowiska przyjmuje zarządzający targowiskiem.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur 
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