
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/255/2013 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk. 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:  

§ 1. Zasady handlu na targowiskach określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Tadeusz Kiszluk 

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXV/255/2013  

Rady Miasta Bartoszyce  

z dnia 28 listopada 2013 r.  

 

 REGULAMIN  TARGOWISK MIEJSKICH  

 W BARTOSZYCACH  

§ 1.  Regulamin określa zasady korzystania z targowisk miejskich w Bartoszycach.  

§ 2. 1. Targowiska miejskie w Bartoszycach, zwane dalej „Targowiskami”  zlokalizowane są:  

Przy ulicy Kętrzyńskiej oraz przy ul. Prusa na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Bartoszyce.  

Teren Targowisk wyznaczają tablice z właściwym napisem: „Targowisko miejskie w Bartoszycach". 

2.  Administratora targowisk wskazuje Burmistrz Miasta Bartoszyce, któremu zostało zlecone 

administrowanie targowisk.  

3.  Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz Bartoszyc. 

§ 3. 1. Targowisko przy ul. Kętrzyńskiej czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 

17:00.  
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2. Targowisko przy ul. Prusa czynne jest w każdy piątek w godzinach od 6:00 do 11:00.  

3. Dowożenie towarów do punktów handlowych na Targowisku przy ul. Kętrzyńskiej i ich odwożenie 

winno odbywać się przez samochody osobowe i dostawcze o całkowitej masie do 3,5 tony w czasie na godzinę 

przed otwarciem oraz w godzinę po zamknięciu Targowiska.  

§ 4. 1. Sprzedaż na targowiskach może być prowadzona przez korzystających z nich zwanych dalej 

Sprzedającymi :  

1) z samochodu, z przyczepy, z ławy, z ziemi, koszy, z ręki itp.  

2) pawilonów i innych urządzeń stanowiących własność Sprzedawcy na których postawienie Sprzedawca 

uzyskał zgodę Burmistrza Miasta. 

2.  Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.  

3.  Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na jezdniach bądź ciągach pieszych lub w sposób 

utrudniający ruch,  

4.   Miejsca prowadzenia sprzedaży, oraz kierunek ruchu pojazdów na targowiskach wyznacza 

administrator określający właściwe zagospodarowanie targowisk oraz prawidłową komunikację.  

5.  Administrator targowiska może wyznaczać stałe punkty sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów 

towarów. 

§ 5. 1. Pawilony przeznaczone do handlu powinny być oznaczone nazwą lub imieniem i nazwiskiem oraz 

adresem Sprzedawcy.  

2. Sprzedawca towarów obowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu tożsamości.  

3. Sprzedawca prowadzący handel na targowisku obowiązany jest przestrzegać jego regulaminu, 

przepisów przeciwpożarowych, bhp i sanitarnych. 

§ 6. 1. Na targowiskach mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na 

mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowiskach nie narusza powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

2.  Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno sprzedawać pod 

warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy. 

§ 7. 1. Na targowiskach zabroniona jest sprzedaż  

1) nafty, benzyny, oleju napędowego. spirytusu skażonego,  

2) trucizn i środków leczniczych,  

3) napojów alkoholowych,  

4) broni palnej. pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków    

obezwładniających, amunicji. Materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych.  

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,  

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,  

7) papierów wartościowych,  

8) żywych zwierząt 

2. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych  

3. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.  

4. Sprzedający przebywający na targowisku powinien wykonywać swe czynności w taki sposób, aby 

nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

§ 8. 1. Sprzedający prowadzący handel na targowiskach miejskich mogą korzystać ze wszystkich 

dostępnych na targowisku mediów  takich jak prąd, woda oraz innych urządzeń.  
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2.  Korzystanie z mediów możliwe jest po wykonaniu instalacji zapewniających właściwe i bezpieczne 

z nich korzystanie po przedstawieniu protokółu badania stanu i sprawności instalacji dokonanej przez osoby 

posiadające właściwe uprawnienia. 

§ 9. Zabrania się:  

1. pozostawiania na targowiskach na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie 

porządku,  

2. wjazdu na teren Targowisk pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,  

3. zanieczyszczania terenu i otoczenia targowisk,  

4. wieszania reklam i anten bez zgody administratora. 

§ 10. 1. Sprzedawcy prowadzący handel na targowiskach miejskich obowiązani są do uwidaczniania cen 

na towarach wystawionych na sprzedaż.  

2.  Ważenie lub mierzenie towarów może być dokonane wyłącznie jednostkami miar obowiązującymi 

w obrocie towarowym i przy pomocy narzędzi pomiarowych posiadających cechę legalizacyjną, w taki sposób 

aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia. 

§ 11. 1. Ustala się dzienne opłaty (brutto) za korzystanie z urządzeń targowisk:  

1) z ławy z zadaszeniem za każdy rozpoczęty metr bieżący ławy  - 2,00 zł.  

2) z ławy bez zadaszenia za każdy metr bieżący ławy    - 1,50 zł  

3) za zajęcie ziemi za każdy m
2
 placu      - 1,00 zł.  

4) za zajęcie gruntu przez punkt nie spełniający  

wymogu opodatkowania podatkiem od nieruchomości,  

niezależnie od faktu dokonywania sprzedaży     - 0,50 zł/m
2 

§ 12. 1. Sprzedawca ma obowiązek wniesienia do Administratora dziennej opłaty targowej i opłaty za 

korzystanie z urządzeń targowiska w momencie rozpoczęcia sprzedaży i uzyskania dowodu jej wpłaty.  

2.   Wyłącznym dowodem uiszczenia opłat jak wyżej wymienione jest pokwitowanie, które należy 

zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 

Pokwitowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu. 

§ 13.  W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje, 

w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna.  

§ 14.  Korzystający z targowiska są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży 

w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych 

produktach.  

§ 15.* Administrator targowisk jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy na targowisku oraz 

zobowiązany do:  

- wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowiskach regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej 

i opłacie za korzystanie z urządzeń targowiska,  

- wywieszenia na tablicy ogłoszeń obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne 

i sanitarne w handlu środkami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne dla prowadzenia obrotu 

zwierzętami,  

- dbałości o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,  

- wstrzymania sprzedaży towaru objętego zakazem sprzedaży, lub co do którego zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia i jednoczesnego zawiadomienia kompetentnego organu 

o wstrzymaniu sprzedaży towaru. 
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§ 16.  Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska 

oraz innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, 

przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem 

działalności handlowej i obrotem towarami.  

§ 17.* Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane:  

1. Administratorowi targowiska,  

2. W biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Bartoszyce. 

 

 

_______________ 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.501.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. 
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