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UCHWAŁA NR XXXV/489/13
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie regulaminu placu targowego w Niepołomicach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co
następuje:
Regulamin Placu Targowego w Niepołomicach
§ 1. Plac Targowy w Niepołomicach (zwany dalej: „ Placem”) usytuowany na nieruchomości gruntowej
położonej w Niepołomicach oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 1684/30 (dla której księgę wieczystą
KR2I/00002030/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedziba w Niepołomicach), czynny jest we wtorki i w piątki (z wyjątkiem 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszego
i drugiego dnia Wielkanocy, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia i 26 grudnia)
w godzinach od 5ºº do 14ºº. W pozostałe dni Plac może być czynny po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zarządzającym Placem
§ 2. Nadzór nad Placem sprawuje Zarządzający Placem.
§ 3. Plac przeznaczony jest do prowadzenia handlu straganowego, obnośnego, obwoźnego. Zarządzający
Placem może organizować na Placu giełdy tematyczne.
§ 4. 1. Plac podzielony jest na dwa sektory:
1) sektor przeznaczony do handlu pod dachem wiaty targowej na stanowiskach ze stołami o module
szerokości 83 cm - 140 modułów, 10 stołów o oznaczeniu od A do J, 14 modułów każdy (oznaczenia
zgodne z załącznikiem graficznym nr 2);
2) sektor przeznaczony do handlu na placu otwartym z wydzielonych stanowisk (oznaczonych zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 2):
a) małych (dla małych pojazdów lub bez pojazdów) - o powierzchni handlowej do 24,5 m2 (wymiarach do
3,52m x 7,00m) - 48 stanowisk o numerach od 1 do 48,
b) średnich (dla średnich pojazdów lub bez pojazdów) - o powierzchni handlowej do 30 m2 (wymiarach do
3,75m x 8,00m) - 20 stanowisk o numerach od 59 do 78,
c) dużych (dla dużych pojazdów lub bez pojazdów) - o powierzchni handlowej do 37,5 m2 (wymiarach do
3,75m x 10,00m) - 20 stanowisk o numerach od 49 do 58 i od 79 do 88
2. Do wyłącznej sprzedaży towarów rolno - spożywczych (płodów rolnych) wyznacza się w ramach
sektorów miejsca:
1) na stanowiskach do handlu pod dachem wiaty targowej: stoły o oznaczeniu od F do J, po 14 modułów
każdy (razem 70 modułów);
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2) na stanowiskach małych do handlu na placu otwartym, stanowiska o numerach: od 7 do 12, od 19 do 24,
od 31 do 36, od 43 do 48 (razem 24 stanowiska);
3) na stanowiskach średnich do handlu na placu otwartym, stanowiska o numerach od 69 do 78 (razem
10 stanowisk);
4) na stanowiskach dużych do handlu na placu otwartym, stanowiska o numerach od 79 do 88 (razem
10 stanowisk).
3. W razie braku zainteresowania sprzedażą określonych rodzajów produktów w poszczególnych sektorach,
dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż produktów innego
rodzaju.
4. Handel poza stanowiskami handlowymi dopuszczony jest tylko za zgodą Zarządzającego Placem
w wyjątkowych przypadkach: giełdy tematyczne, sprzedaż towarów sezonowych.
§ 5. Na Placu mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) towarów pochodzących z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła;
2) środków odurzających;
3) substancji psychotropowych;
4) zagranicznych banknotów i monet aktualnie będących w obiegu;
5) papierów wartościowych;
6) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych;
7) środków ochrony roślin;
8) lekarstw i witamin;
9) dziczyzny;
10) grzybów i przetworów grzybowych nieposiadających oceny uprawnionego kwalifikatora oraz bez
informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy z wyjątkiem grzybów hodowlanych
(pieczarek, boczniaków);
11) dietetycznych środków spożywczych;
12) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami.
§ 6. Na Placu zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych;
2) samowolnej zamiany ustawienia stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży;
3) składowania i sprzedawania towarów w ciągach komunikacyjnych.
§ 7. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia,
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez Administratora Placu,
który jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwy organ (Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wieliczce, Komendanta Policji w Niepołomicach, Komendanta Straży Miejskiej
w Niepołomicach.
§ 8. 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na Placu ma obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu informacji zawierającej: nazwę przedsiębiorcy (nazwisko i imię, nazwę spółki, fundacji itp.), numer
i nazwę dokumentu oraz organu wydającego dokument, będący podstawą prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego oraz przestrzegania regulaminu Placu.
2. Korzystający z obiektów handlowych znajdujących się na Placu zobowiązani są do zawarcia stosownych
umów dzierżawy lub najmu, a także uiszczania w terminie opłat wynikających z tych umów.
3. Sprzedawca może zaparkować swój samochód na Placu tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Wjazd samochodem na targowisko w celu dostawy towaru dozwolony jest tylko do godziny 7:00
5. Sprzedaż z samochodu może odbywać się w miejscach tylko do tego wyznaczonych.
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6. Osoba prowadząca handel jest obowiązana uwidaczniać na towarach cenę.
7. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar i wag obowiązujące
w obrocie towarowym z ważną cechą legalizacyjną.
8. Osoby fizyczne i prawne dokonujące sprzedaży na Placu mają obowiązek uiszczenia opłaty targowej
oraz opłaty wynikającej z cennika ustalonego przez Zarządzającego Placem.
9. Utrzymanie czystości miejsca sprzedaży w czasie handlu i po jego zakończeniu, oraz dbałość
o urządzenia targowiskowe należy do handlujących.
10. Osoby prowadzące sprzedaż na Placu obowiązane są do usunięcia z Placu pojazdów oraz przenośnych
stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu jednej godziny od upływu czasu, w którym Plac jest czynny, do
godz. 15:00.
11. Osoby prowadzące sprzedaż na Placu obowiązane są do przestrzegania Regulaminu, przepisów
sanitarnych, weterynaryjnych, BHP i przeciwpożarowych oraz stosowania się do zaleceń Zarządzającego
Placem mieszczących się w zakresie uprawnień wynikających z Regulaminu.
12. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu targowiska sprawuje Zarządzający Placem oraz Staż Miejska.
§ 9. Zasady przyznawania (rezerwacji) miejsc handlowych na targowisku miejskim ustala Burmistrz Miasta
i Gminy w Niepołomicach.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/489/13
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 3 grudnia 2013 roku

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/489/13
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 3 grudnia 2013 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

