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Poz. 4499
UCHWAŁA NR XVIII/201/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić Regulamin targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. 1. Traci moc Uchwała nr III/18/94 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie
lokalizacji Miejskich Hal Targowych w Cieszynie przy ul. Stawowej 6.
2. Traci moc Uchwała Nr LXVI/464/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Cieszynie.
3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/367/2001 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie Regulaminu targowisk i hal targowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/201/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 maja 2020 r.

Regulamin targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie
§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych
w Cieszynie:
1) Targowiska Przemysłowego przy ul. Katowickiej;
2) Targowiska Rolno-spożywczego przy ul. Stawowej 12 i 14;
3) Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6.
2. Ustala się następujące dni handlowe: od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
3. Za handel na targowiskach miejskich, o których jest mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 pobierane są:
1) opłata targowa;
2) opłata rezerwacyjna
3) w przypadku miejsca pod gastronomię opłata za pobraną energię elektryczną.
4. Wysokość opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna.
5. Wysokość opłaty rezerwacyjnej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Cieszyna.
6. Handel na stoiskach handlowych i w lokalach handlowych znajdujących się w Miejskich Halach
Targowych odbywa się na podstawie umów najmu.
§ 2. 1. Na targowiskach miejskich dopuszcza się do handlu towary z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wprowadza się zakaz sprzedaży i przechowywania towarów, których sprzedaż jest zabroniona na
podstawie odrębnych przepisów.
3. Na targowiskach miejskich zabrania się:
1) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań;
2) prowadzenia gier hazardowych;
3) prowadzenia handlu w miejscach niewyznaczonych, a zwłaszcza na drogach dojazdowych i alejach
wytyczonych przez Zarządcę targowisk;
4) postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi oraz ruchu pojazdów sprzecznego z odpowiednim
oznakowaniem drogowym ma terenie targowisk;
5) oddawania przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpośredniego używania albo w podnajem;
§ 3. Obowiązki sprzedającego:
1) przestrzeganie Regulaminu targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie;
2) przestrzeganie przepisów BHP, sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych;
3) wykonywanie poleceń porządkowych wydawanych przez Zarządcę targowisk;
4) posiadanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualnego wpisu do wymaganego rejestru lub
ewidencji, a w przypadku handlu artykułami spożywczymi spełnianie warunków określonych odrębnymi
przepisami;
5) w przypadku obcokrajowców, legitymowanie się kartą stałego pobytu lub właściwą wizą (za wyjątkiem
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych
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Państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską
korzystają ze swobody przepływu osób);
6) okazywanie na wniosek kierownika targowiska, administratora targowiska, sprzedawcy biletów lub innych
uprawnionych organów i osób, w miejscu prowadzenia sprzedaży, potwierdzenia dokonywania opłat
targowych oraz rezerwacyjnych z wyłączeniem targowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 3.
7) prowadzenie sprzedaż towarów wyłącznie w obrębie miejsc wyznaczonych przez Zarządcę targowisk;
8) stosowanie wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarami i używanie narzędzi
pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacyjną;
9) uporządkowanie terenu, na którym prowadzona była działalność gospodarcza, w tym poprzez składowanie
odpadów i nieczystości w miejscach do tego wyznaczonych.

