
UCHWAŁA NR XXIV/145/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

 

 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 
1111) uchwala się, co następuje: 
 

    § 1. 1. Ustala się regulamin określający zasady korzystania z Targowiska Miejskiego 

zlokalizowanego przy ulicy św. Jana 18 w ChełmŜy (skrzyŜowanie ulicy ks.P.Skargi i drogi 

przy garaŜach), który jest trwale ogrodzony, utwardzony i oznakowany. 

2. Właścicielem Targowiska Miejskiego jest gmina miasta ChełmŜa, a bieŜący nadzór 

nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta ChełmŜy. 

 

    § 2. Zarządzającym Targowiskiem w imieniu gminy miasta ChełmŜa jest firma wybrana 

w drodze przetargu, w imieniu której bezpośredni nadzór nad targowiskiem tj. pobieranie 

opłat i przestrzeganie Regulaminu Targowiska, sprawuje inkasent posiadający identyfikator 

ze zdjęciem oraz legitymację słuŜbową. Ponadto do kontroli przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu upowaŜnieni są funkcjonariusze StraŜy Miejskiej. 

     

    § 3 1. Wszelkie skargi, wnioski i uwagi w przedmiocie funkcjonowania Targowiska 

przyjmuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy, w dniach 

i godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta ChełmŜy z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2. 

   2. Ponadto skargi, wnioski i uwagi moŜna wpisywać do ksiąŜki skarg i wniosków 

udostępnianej zainteresowanym przez inkasenta. 

 

    § 4. Targowisko jest czynne w kaŜdy wtorek i piątek w godzinach od 500 do 1500, 

a w przypadku gdy wtorek i piątek są dniami wolnymi od pracy Targowisko czynne jest 



  

w dzień poprzedzający. Targowisko moŜe być czynne w inne dni tygodnia po wyraŜeniu 

zgody przez właściciela Targowiska. 

 

    § 5. Uprawnione do prowadzenia handlu na terenie Targowisku są: osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły opłatę 

targową. 

 

    § 6. Sprzedawcy  są  zobowiązani  do  uiszczenia  jednorazowej  opłaty  targowej 

za korzystanie z miejsca na Targowisku niezwłocznie po wjeździe na Targowisko, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. 

 

    § 7. Komunikacja na Targowisku odbywa się zgodnie z oznakowaniem. Bramy wjazdowe 

znajdują się od strony ulicy Ks.P.Skargi natomiast bramy wyjazdowe znajdują się od strony 

drogi wewnętrznej przy garaŜach. 

 

    § 8. Sprzedający i kupujący powinni bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Targowiska, 

który jest wywieszony na tablicy informacyjnej do publicznego wglądu.  

 

    § 9. Targowisko   jest   powszechnym   miejscem   sprzedaŜy   wszelkich   artykułów 

przemysłowych, spoŜywczych i rolnych za wyjątkiem towarów, na sprzedaŜ których 

wymagane jest uzyskanie zezwolenia odpowiednich organów na podstawie przepisów 

szczególnych. 

 

    § 10. Grzyby surowe dziko rosnące i suszone dopuszcza się do sprzedaŜy na warunkach 

określonych przepisami o ich obrocie. 

 

    § 11. Na Targowisku zabrania się: 

1) uprawiania gier hazardowych, Ŝebrania i wróŜenia; 

2) prowadzenia sprzedaŜy w drodze publicznych losowań lub przetargów; 

3) dewastowania urządzeń; 

4) parkowania samochodów, które nie mają bezpośredniego związku ze sprzedaŜą; 

5) wprowadzania psów oraz innych zwierząt nie będących przedmiotem sprzedaŜy; 

6) wieszania towarów oraz innych rzeczy na ogrodzeniach i bramach, a takŜe mocowania do 

nich rowerów i motorów oraz innych środków lokomocji; 



  

7) wykładania towaru na trawnikach oraz chodzenia po terenach zielonych – trawnikach. 

 

    § 12. Handel powinien odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie Targowiska obejmującego 

teren trwale ogrodzony – zabrania się handlu poza terenem ogrodzonym. 

 

    § 13. Zajmowanie  miejsca  na  Targowisku  oraz  ustawianie  straganów,  ław,  stołów 

i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań inkasenta. Wskazane 

miejsca do sprzedaŜy nie mogą być odstępowane innym osobom. Sprzedawca zainteresowany 

rezerwacją miejsca na Targowisku, zgłasza taki zamiar inkasentowi, który w miarę 

moŜliwości uwzględnia wniosek. 

 

    § 14. Zajmowanie stanowiska przy sprzedaŜy z samochodu odbywa się do godziny 700. 

 

    § 15. SprzedaŜ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe pochodzi 

on z kradzieŜy lub innego nielegalnego źródła, będzie wstrzymana przez zarządzającego 

targowiskiem, który bezzwłocznie powiadomi właściwy organ o zaistniałym podejrzeniu.  

 

    § 16. Sprzedający  artykuły  spoŜywcze  winien  posiadać  przy  swoim  stoisku  tabliczkę 

zawierającą: adres oraz imię i nazwisko właściciela stoiska. Ponadto wszystkie towary 

powinny być oznaczone w sposób widoczny obowiązującą ceną. 

 

    § 17. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest zobowiązana do umieszczenia 

przy swoim miejscu sprzedaŜy informacji zawierającej: adres oraz imię i nazwisko osoby 

zbierającej przedmiotowe produkty, a ponadto miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu). 

 

    § 18. Do  waŜenia  lub  mierzenia  towarów  mogą  być  stosowane  wyłącznie  jednostki 

obowiązujące w obrocie towarami tj. metr, kilogram, litr, sztuka i ich pochodne. Urządzenia 

pomiarowe uŜywane na Targowisku powinny mieć waŜny dokument legalizacyjny oraz 

powinny być ustawione lub uŜytkowane w sposób umoŜliwiający kupującemu stwierdzenie 

prawidłowości i rzetelności waŜenia i mierzenia.  

 

    § 19. Sprzedający i kupujący powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać 

innym w sprzedaŜy i zakupie towarów. 

 



  

    § 20. Zabrania  się  lokalizowania  stałych  obiektów  handlowych  (kiosków)  na  płycie 

Targowiska. 

 

    § 21. Sprzedający i kupujący zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku 

na Targowisku podczas handlu, a ponadto sprzedawcy zobowiązani są do  uporządkowania 

stanowiska po zakończeniu działalności handlowej. 

 

    § 22. Sprzedający zobowiązani są do opuszczenia Targowiska w ciągu 30 minut po 

upływie wyznaczonych godzin handlu. 

 

    § 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

  

    § 24. Traci moc uchwała Nr X/103/99 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 1999r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

 

    § 25.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

    § 26. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 



  

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 grudnia 2008 r.               

w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

 

 

 

 Stosownie do art. 7 ust.1 pkt 11 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) rada gminy jest 

organem właściwym do przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

 Dotychczasowy Regulamin Targowiska Miejskiego został przyjęty Uchwałą 

Nr X/103/99 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

 W związku ze zmianami w przepisach prawnych, a przede wszystkim w związku 

z przeprowadzoną w 2008r. modernizacją Targowiska Miejskiego, zapisy zawarte 

w Regulaminie Targowiska Miejskiego stały się nieprecyzyjne, w części nieaktualne i nie 

odzwierciedlają obecnego stanu faktycznego. 

 Mając na uwadze powyŜsze, zaistniała konieczność sporządzenia nowego 

Regulaminu, który spełniałby wszystkie wymagania i uwarunkowania wynikające z faktu 

zmodernizowania Targowiska Miejskiego. 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

   

 

 


