
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/246/2017 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Lubawie 

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin targowisk miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Lubawa w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/279/98 Rady Miejskiej Lubawa z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Lubawie, zmieniona: uchwałą Nr XI/86/2004 Rady Miasta 

Lubawa z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniająca regulamin targowisk miejskich w Lubawie, uchwałą  

Nr IX/66/2003 z dnia 29 października 2003 r. Rady Miasta Lubawa zmieniająca regulamin targowisk miejskich 

w Lubawie, uchwałą Nr III/23/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca regulamin 

targowisk miejskich w Lubawie, uchwałą Nr XVII/189/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

zmieniająca regulamin targowisk miejskich w Lubawie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2012 r., poz. 2430), 

uchwałą Nr XXIII/244/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 marca 2013 nr zmieniająca regulamin targowisk 

miejskich w Lubawie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2013 r. poz. 1677), uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miasta 

Lubawa z dnia 27 sierpnia 2015 r zmieniająca regulamin targowisk miejskich w Lubawie (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Mazur. z 2015 r. poz. 3139). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1538



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/246/2017 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 28 marca 2017 r. 

Regulamin targowisk miejskich w Lubawie 

§ 1. 1.  Regulamin targowisk miejskich w Lubawie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i zasady 

prowadzenia handlu na targowiskach miejskich w Lubawie. 

2. Zarządcą  targowisk miejskich jest Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLNIK". 

3. Nadzór nad targowiskami miejskimi sprawuje Burmistrz Miasta Lubawa. 

§ 2. 1.  Targowiska miejskie w Lubawie zlokalizowane są: 

a)  przy ulicy Towarowej 5 (na terenie SRH "ROLNIK") czynne w każdy poniedziałek oraz każdą pierwszą 

środę miesiąca od godz. 6.00 do godz. 14.00, 

b) przy ulicy Kopernika (działka Nr 471/2 obręb 3) czynne w każdy dzień tygodnia oprócz   niedzieli i świat od 

godz. 6.00 do godz. 16.00. 

2. Miejsca sprzedaży na targowiskach dzielą się na: 

a) stałe punkty sprzedaży – stragany, ławy, stoły, 

b) handel okrężny (obwoźny, obnośny – prowadzony z ziemi, ręki, kosza, przyczepy itp.). 

§ 3. Na targowiskach miejskich dopuszcza się prowadzenie handlu: 

1. przy ulicy Towarowej 5 wszystkimi towarami z wyjątkiem: 

a) nafty, benzyny, oleju napędowego, 

b) napojów alkoholowych, 

c) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, 

d) kamieni i metali szlachetnych, 

e) żywych zwierząt gospodarskich i domowych, 

f) żywego drobiu i innego ptactwa, 

g) grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych bez wymaganego atestu wydanego przez 

uprawnionego klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę, 

h) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

2. przy ulicy Kopernika wyłącznie drobnymi artykułami, tj. warzywami, owocami, jajkami, kwiatami, 

rozsadą, produktami rolnymi itp. 

3. Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i przetworów 

rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, mleka i przetworów mlecznych, lodów  i innych środków 

spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może być 

prowadzona pod warunkiem spełnienia przez sprzedających wymogów określonych przepisami sanitarnymi, 

fitosanitarnymi i weterynaryjnymi. 

§ 4. 1.  Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

2. Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do: 

a)  przestrzegania regulaminu targowisk, przepisów przeciwpożarowych, bhp i sanitarnych, 

b) używania sprawnych i z ważną legalizacją urządzeń pomiarowych, 

c) utrzymania miejsca handlu w należytym porządku i ładzie, zarówno w trakcie sprzedaży, jak i po jej zakończeniu. 
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§ 5. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 

towarowym z ważną cechą legalizacji, ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzenia 

prawidłowości ważenia i mierzenia.  

§ 6. Na targowiskach miejskich zabrania się: 

a)  spożywania napojów alkoholowych, 

b) prowadzenia gier hazardowych i losowych, 

c)  wieszania reklam bez zgody Zarządzającego, 

d) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 

e)  grillowania. 

§ 7. Zarządca targowisk miejskich odpowiedzialny jest za ich prawidłowe funkcjonowanie. 

§ 8. Parkowanie pojazdów samochodowych na terenie targowisk jest dozwolone w miejscach do 

tego wyznaczonych lub oznakowanych. 

§ 9. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowisk miejskich obowiązane są do uiszczania opłat 

ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów (opłata targowa). 

2. Cennik opłat dostępny jest w siedzibie Zarządcy, na tablicy ogłoszeń targowiska lub w innym 

widocznym miejscu. 

§ 10. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowisk miejskich przyjmuje Zarządca targowisk 

oraz Burmistrz Miasta Lubawa. 
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