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Przewodniczący

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 wraz z późniejszymi zmianami) przedkładam pod 

obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

zadania własne gminy obejmują sprawy targowisk i hal sportowych. Z  kolei zgodnie z 

art. 40 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy, Rada Miejska może wydawać akty prawa 

miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.

Obecnie funkcjonuje uchwała Nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 

dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w 

Zdzieszowicach. Konieczne zatem stało się dostosowanie treści regulaminu do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa z różnych dziedzin, które wiążą się z 

działalnością targowiska.

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży towarów na targowisku, 

wymienia zakazy sprzedaży, a także reguluje obowiązki osób, prowadzących handel 

na targowisku.

W przedkładanym projekcie uchwały m.in. określono godziny, w których jest czynne 

targowisko. Ponadto wyjaśniono znaczenie pojęcie „boks”, które to pojawia się w 

uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice



oraz wprowadzono zakaz ustawiania samochodu na boksie, w celu prowadzenia 

sprzedaży z samochodu.
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Projekt

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
Zatwierdzony przez.........

Rad< awny

UCHW AŁA N R ......................
RADY M IEJSKIEJ W  ZDZIESZOW ICACH

Elżbieta Młkitów-Pakura

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z2013r. poz. 594, 645, 1318; z2014r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/252/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik do Uchwały N r ....................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia....................2015 r.

Regulamin targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Zdzieszowicach położonego 
na placu przy ul. Góry Świętej Anny na działce nr 442, zwanego dalej targowiskiem.

2. Targowisko jest własnością Gminy Zdzieszowice.

3. Targowiskiem zarządza Burmistrz Zdzieszowic.

§ 2. Targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem świąt przypadających w te dni tygodnia, 
w godzinach od 5.00 do 16.00.

§ 3. Na targowisku wyodrębniono stanowiska handlowe, zwane boksami.

§ 4. Do prowadzenia handlu na terenie targowiska upoważnione są wszystkie osoby fizyczne mające pełną 
zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 5.1. Na targowisku zabrania się:

1) sprzedaży następujących towarów:

a) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego;

b) napojów alkoholowych;

c) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;

d) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych;

e) środków farmaceutycznych;

f) trucizn i produktów zawierających substancje psychoaktywne tzw. dopalaczy;

g) przedmiotów ekwipunku wojskowego;

h) środków ochrony roślin;

2) prowadzenia gier hazardowych;

3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

4) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;

5) prowadzenia działalności handlowej przez osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

6) parkowania pojazdów samochodowych i innych pojazdów, z których nie prowadzi się sprzedaży;

7) ustawiania samochodu na boksie, w celu prowadzenia sprzedaży z samochodu;

8) ustawiania szczęk handlowych, bez zgody Burmistrza Zdzieszowic.

2. Wjazd na targowisko samochodami odbywa się w celach zaopatrzeniowych i ograniczony jest do czasu 
załadunku i rozładunku towarów.

§ 6. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście lub przejazd wyznaczony dla ruchu.

§ 7. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) uiszczenia opłaty targowej w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Zdzieszowicach;

2) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności 
handlowej, posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osobom 
upoważnionym do kontroli;
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3) przestrzegania regulaminu targowiska;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności: w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta;

5) umieszczania w sposób widoczny cen detalicznych na oferowanych do sprzedaży towarach;

6) utrzymania miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie 
sprzedaży, jak i po jej zakończeniu;

7) stosowania się do zaleceń służb porządkowych.

§ 8. Winni naruszenia postanowień określonych regulaminem targowiska podlegają karze wynikającej 
z Kodeksu wykroczeń lub Kodeksu karnego.
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