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UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej, stanowiący załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Regulamin Targowiska zostanie podany do publicznej wiadomości w Gazecie Żarowskiej i wywieszony na 
tablicy ogłoszeń na Targowisku Miejskim w Żarowie. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/74/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie: Regulamin Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. 
Dworcowej 

W myśl art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” (tekst 
jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), rada gminy w drodze uchwały określa 
zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jakim jest Targowisko 
Miejskie w Żarowie, przy ul. Dworcowej. 

W obowiązującej uchwale Nr XIV/74/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej, nie zostały zawarte wszystkie kwestie 
związane z funkcjonowaniem Targowiska, zaistniała więc potrzeba utworzenia nowego Regulaminu. 

Mając na uwadze powyższe oraz dość długi okres obowiązywania dotychczasowego Regulaminu, podjęcie 
uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/2011

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŻAROWIE, przy ul. Dworcowej 

§ 1. Targowisko Miejskie w Żarowie , przy ul. Dworcowej , znajdujące się na działce Nr 101/5 czynne jest 
w środy i soboty od godz. 500 do godz. 1700 oraz w szczególnych wypadkach za zgodą Burmistrza Miasta. 

§ 2. Targowisko prowadzi i nadzoruje Urząd Miejski w Żarowie. 

§ 3. Kierownikiem Targowiska jest inkasent działający na mocy Umowy Zlecenia z Urzędem Miejskim. 

§ 4. Do zadań Kierownika Targowiska należy: 

1) Wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku, 

2) Pobieranie opłaty targowej, 

3) Kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej, 

4) Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Wprowadza się podział Targowiska na część A i B zgodnie z mapa sytuacyjną stanowiącą załącznik Nr 
1 do niniejszego Regulaminu. 

1) Część A przeznaczona jest dla dokonania sprzedażny artykułów spożywczych, warzyw, owoców, sadzonek 
i innych płodów rolnych oraz drobnego inwentarza, 

2) Część B przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych, 

3) W przypadku braku chętnych na sprzedaż towarów wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, w części 
A dopuszcza się sprzedaż pozostałych towarów. 

§ 6. Od osób prowadzących handel na Targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazową), zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie, wywieszoną na tablicy ogłoszeń. 

§ 7. Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta czyli Kierownika Targowiska, upoważnionego przez 
Burmistrza Miasta Żarów. 

§ 8. Handel poza wyznaczonym obszarem Targowiska jest zabroniony , z wyjątkiem § 1 pkt. 8 Uchwały 
Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/15/2010 z dnia 16 grudnia 2010r., „w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie gminy Żarów”. 

§ 9. Upoważnionymi do wykonywania handlu na Targowisku są: 

1) Osoby fizyczne i prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które zawodowo we 
własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą, 

2) Producenci rolni i działkowicze sprzedający własne produkty rolne, 

3) Zbieracze runa leśnego. 

§ 10. Na Targowisku zabrania się: 

1) Sprzedaży następujących towarów: 

a) paliw płynnych (oleje pędne, benzyna), 

b) napojów alkoholowych, 

c) papierów wartościowych, 

d) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych a także środków farmaceutycznych 
i trucizn, 
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e) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze pochodzą 
z kradzieży, 

f) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana, 

g) bez wymaganego atestu, grzybów rosnących w warunkach naturalnych, 

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

2) Prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia. 

3) Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, 

4) Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych, 

5) Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska. 

§ 11. Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do: 

1) Wykonywania poleceń Kierownika Targowiska, w zakresie jego uprawnień określonych niniejszym 
regulaminem, 

2) Dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Targowiska, 

3) Uiszczenia stosownej opłaty targowej, 

4) Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub dokumentów upoważnionych do prowadzenia działalności 
handlowej, posiadania dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osobom oraz organom 
upoważnionym do kontroli (Inkasent, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna), 

5) Przestrzegania Regulaminu Targowiska, 

6) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych, 

7) Przestrzegania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej sprzedaży 
zebranie i usuniecie odpadów do kontenerów na odpady, 

8) Umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach, 

9) Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną w taki sposób 
ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia, 

10) Naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku. 

§ 12. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki 
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

§ 13. W ciągu dwóch godzin po zakończeniu handlu targowisko, winno zostać opuszczone, natomiast miejsca 
zajmowane przez poszczególnych handlujących powinny być przez nich uprzątnięte z worków, kartonów, skrzynek 
oraz innych opakowań po towarach. 

§ 14. Skargi i wnioski dotyczace funkcjonowania Targowiska i pracy inkasenta należy kierować do Burmistrza 
Miasta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

§ 15. Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób prowadzących 
działalność handlową w obrębie Targowiska od jego postanowień i innych przepisów prawnych. 

§ 16. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego podlegają karze na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń. 

§ 17. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Tadeusz Pudlik



Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Załącznik nr 1 DO REGULAMINU TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Zalacznik2.pdf
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