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UCHWAŁA Nr XXXVII/340/10 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowad zenia handlu w mie ście 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Olecku 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Handel na terenie miasta Olecko odbywa się na 
targowisku przy ul. Rzeźnickiej. 

 
2. Poza targowiskiem dopuszcza się sprzedaż 

okazjonalną obejmującą: 
 
  a) handel w punktach małej gastronomi oraz sezonowych 

ogródkach gastronomicznych, 
 
  b) handel na imprezach okolicznościowych takich jak: 

jarmarki, festyny, kiermasze, itp., 
 

  c) handel zniczami i kwiatami, 
 
  d) handel przed sklepami, w których sprzedawane są tego 

samego typu towary, przez właścicieli tych placówek, 
 
  e) handel owocami leśnymi i grzybami oraz produktami 

nie pochodzącymi z produkcji przemysłowej. 
 

§ 2. Zasady handlu na targowicy przy ul. Rzeźnickiej 
określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do  
niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Na prowadzenie handlu, o którym mowa w § 1 
ust. 2 wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy 
terenu, na którym handel ma być prowadzony. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Olecka. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Sobczak 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXVII/340/10 
Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 24 lutego 2010 r. 

 
REGULAMIN TARGOWISKA 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego 

regulaminu zwanym dalej „Targowiskiem” jest teren przy 
ul. Rzeźnickiej przeznaczony do handlu z namiotów, 
straganów, stoisk, pojazdów, koszy, z ręki itp. 

 
§ 2. Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku 

(poza dniami świątecznymi) w godzinach 7.00 -15.00. 
 

§ 3. Nadzór nad targowiskiem w imieniu gminy Olecko 
sprawuje administrator działający na podstawie umowy 
zawartej z Gminą. 
 

§ 4. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia 
opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej. 

 
§ 5. Sprzedaż może odbywać się w miejscach 

wyznaczonych przez administratora targowiska. 
 

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane towary 
 i artykuły dopuszczone do obrotu na podstawie 
odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich 

sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa (ograniczeń, nakazów, zakazów). 

 
§ 7. Na targowisku w szczególności nie mogą być 

sprzedawane: 
 
  a) paliwa płynne (oleje napędowe, benzyna itp.), 
 
  b) napoje alkoholowe, 
 
  c) papiery wartościowe, 
 
  d) broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe, 
 
  e) środki farmaceutyczne i trucizny, 
 
  f) rzeczy pochodzące z przestępstwa, lub co do których 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z 
kradzieży, 

 
  g) artykuły, których sprzedaż jest koncesjonowana, 
 
  h) towary nie posiadające wymaganych oznaczeń i atestów, 
   



 

  i)  inne towary, których sprzedaż jest zabroniona na 
podstawie odrębnych przepisów lub wymaga 
spełnienia szczególnych warunków sanitarnych. 

 
Rozdział 2 

Przepisy porz ądkowe 
 
§ 8. Administrator targowiska zobowiązany jest do: 

 
  1) wyposażenia targowicy w tablice informacyjne  

i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i 
estetycznym, 

 
  2) umieszczenia na tablicach informacyjnych dokumentów: 

 
a) regulaminu targowiska, 
b) uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
c) wyciągów z obowiązujących przepisów prawa, 
d) informacji o sposobie składania skarg i wniosków w 

sprawie funkcjonowania targowiska, 
e) adresu i numeru telefonu firmy zarządzającej 

targowiskiem, 
f) innych aktualnych informacji, 

 
  3) wyznaczenia sprzedającemu miejsca handlu, 
 
  4) kontrolowania sprzedających pod kątem posiadania 

dowodu uiszczenia opłaty targowej, 
 
  5) nadzorowania przestrzegania przepisów niniejszego 

regulaminu, 
 
  6) utrzymania porządku i czystości na targowisku poprzez 

wyposażenie w odpowiednią ilość koszy i pojemników na 
śmieci, sprzątanie i wywóz nieczystości. 

 
§ 9. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani  

są do: 
 
  1) uiszczenia inkasentowi opłaty targowej w wysokości 

określonej uchwałą Rady Miejskiej w Olecku, 
 
  2) zachowania dowodu uiszczenia opłaty do momentu 

opuszczenia terenu targowiska, 
 
  3) posiadania przy sobie dokumentów tożsamości, 

dokumentów upoważniających do prowadzenia 
działalności, 

 
  4) okazywania w/w dokumentów na żądanie osób 

upoważnionych do kontroli, 
  5) przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów 

przeciwpożarowych, 
 
  6) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych, 
 
  7) naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku, 
 
  8) sprzątania zajmowanego stoiska oraz składowania 

odpadów i nieczystości w miejscach do tego 
wyznaczonych, 

 
  9) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez 

osoby upoważnione lub przedstawicieli Administratora. 
  

§ 10. Na targowisku zabrania się: 
 

  a) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów  
w drodze publicznych losowań i przetargów,  
z wyjątkiem loterii książkowych, 

 
  b) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów 

alkoholowych, 
 
  c) handlu w miejscach nie wyznaczonych,  

a w szczególności na drogach dojazdowych, 
 
  d) pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, 
 
  e) poruszania się po terenie targowiska samochodami i 

pojazdami poza wyznaczonymi drogami, 
 
  f) reklamowania lub zachęcania do zakupu przy użyciu 

sprzętu nagłaśniającego. 
 

§ 11. 1. Do ważenia i mierzenia towarów powinny być 
używane jednostki miar obowiązujące w obrocie 
towarowym, tj. metr, litr, kilogram i ich pochodne oraz inne 
powszechnie stosowane. 
 

2. Przyrządy miernicze używane na targowisku 
powinny mieć legalizację. Za aktualizację narzędzi 
pomiarowych odpowiada sprzedający. 
 

§ 12. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na 
targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający  
i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi 
obowiązującymi przepisami. 
 

§ 13. Za jakość sprzedawanego przez siebie towaru 
odpowiedzialność ponosi sprzedawca. 
 

Rozdział 3 
Opłaty za prowadzenie sprzeda ży na targowisku 

 
§ 14. Prowadzący sprzedaż na terenie targowiska 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty targowej za każdy 
dzień sprzedaży wg stawek ustalonych uchwałą Rady 
Miejskiej w Olecku. 
 

§ 15. Opłatę targową pobiera administrator targowiska, 
który zobowiązany jest do wydawania pokwitowań  
wg ustalonego wzoru. 
 

Rozdział 4 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 16. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego 

Regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska. 
 

§ 17. Osoby naruszające postanowienia niniejszego 
regulaminu oraz przepisy prawa ponoszą odpowiedzialność 
na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 

§ 18. Osobami upoważnionymi do kontroli 
przestrzegania niniejszego Regulaminu i wydawania 
poleceń porządkowych są: 
 
  1) funkcjonariusze Policji, 
 
  2) wyznaczeni pracownicy Administratora i Urzędu 

Miejskiego w Olecku, 
 
  3) inne osoby upoważnione na podstawie innych przepisów. 

 
 


