
UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie

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 2013r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”, przy ul. Dworcowej w Żarowie, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej (Dz.U.W.D. z 2011r. Nr 111, poz. 1791) oraz 
uchwała Nr L/389/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 05 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu 
Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej (Dz.U.W.D. z 2014r. poz. 2736).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik do Uchwały Nr V/31/2015

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 05 lutego 2015 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” zlokalizowanego 
w Żarowie, przy ul. Dworcowej, znajdującego się na działce Nr 101/5, zwanego dalej Targowiskiem.

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

§ 3. Targowisko czynne jest w środy i soboty od godz. 500 do godz. 1700 oraz w szczególnych wypadkach za 
zgodą Burmistrza Miasta.

§ 4. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści „Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie” 
z umieszczonym herbem Gminy Żarów.

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące 
funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, imię i nazwisko 
inkasenta, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące 
funkcjonowania targowiska.

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

§ 6. 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 oraz dowodu uiszczenia 
czynszu dzierżawnego, o którym mowa w § 9 Regulaminu.

4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 7. Wprowadza się podział Targowiska na część A i B zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik do 
niniejszego Regulaminu.

1. Część A przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów rolno-spożywczych.

2. Część B przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych.

3. Część A powinna zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.

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

5. Na Targowisku znajduje się 98 ponumerowanych stanowisk o powierzchni około 15 m2 i 20 m2, z czego 
51 stanowisk jest zadaszonych.

§ 8. Od osób prowadzących handel na Targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazową). Uchwała 
Rady Miejskiej w Żarowie określająca dzienne stawki opłaty targowej wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.

§ 9. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do uiszczenia czynszu dzierżawnego, 
ustalonego w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów.

2. Czynsz dzierżawny uiszczany jest niezależnie od opłaty targowej.

§ 10. Handel poza wyznaczonym obszarem Targowiska jest zabroniony.

§ 11. Na Targowisku zabrania się:

1. Sprzedaży następujących towarów:

a) paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
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b) napojów alkoholowych,

c) papierów wartościowych,

d) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, a także środków farmaceutycznych 
i trucizn,

e) pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży,

f) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,

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

h) 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.

6. Zakłócania porządku publicznego.

7. Pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska.

8. Wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania.

9. Parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

10. Wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).

§ 12. 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 
upoważniającym do kontroli m.in. (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 usunięcie odpadów do kontenerów na odpady.

8. Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach.

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

10. Naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku.

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

§ 14. Po zakończeniu handlu targowisko winno zostać opuszczone, natomiast miejsca zajmowane przez 
poszczególnych handlujących powinny być przez nich uprzątnięte.

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

§ 16. Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób prowadzących 
działalność handlową w obrębie Targowiska od jego postanowień i innych przepisów prawnych.
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§ 17. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają karze na mocy przepisów kodeksu 
wykroczeń.

§ 18. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie

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 2013r., poz. 594 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.

Okres, który trwał od zakończenia modernizacji Targowiska i oddania go do użytku w czerwcu 2014r. był
okresem przejściowym, mającym na celu promocję zmodernizowanego Targowiska, a także pobudzenie handlu
wśród lokalnych i przyjezdnych przedsiębiorców i tym samym zwiększenia wpływów do budżetu Gminy z tytułu
dzierżawy. W tym celu Rada Miejska wprowadza zapisy dotyczące czynszu dzierżawnego w niniejszej uchwale.
Już na etapie prac projektowych i modernizacyjnych na Targowisku Gmina Żarów planowała wprowadzić w życie
zasady oddawania w dzierżawę terenu Targowiska Miejskiego, co, oprócz wpływów do budżetu, pozwoliłoby na
polepszenie jakości funkcjonowania Targowiska zarówno dla handlujących jak i kupujących poprzez możliwość
nieodpłatnego korzystania z przyłączy energii elektrycznej, wody oraz szaletu miejskiego.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba utworzenia nowego Regulaminu.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Katarzyna Banasik

Inspektor ds. nieruchomości i gospodarki przestrzennej
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