
UCHWAŁA NR X/77/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin określający zasady korzystania z Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy 
ulicy św. Jana 18 w Chełmży (skrzyżowanie ulicy ks.P.Skargi i drogi przy garażach), który jest trwale 
ogrodzony, utwardzony i oznakowany.

2. Właścicielem Targowiska Miejskiego jest gmina miasto Chełmża, a bieżący nadzór nad Targowiskiem 
sprawuje Burmistrz Miasta Chełmży.

§ 2. Zarządzającym Targowiskiem w imieniu gminy miasto Chełmża 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 służbową. 
Ponadto do kontroli przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu upoważnieni są wyznaczeni 
pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz Straż Miejska.

§ 3. 1. Skargi, wnioski i uwagi w przedmiocie funkcjonowania Targowiska przyjmuje Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmży 
z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2.

2. Skargi, wnioski i uwagi w sprawach dotyczących pobierania opłat targowych na Targowisku Miejskim 
przyjmuje Skarbnik Miasta, w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmży z siedzibą przy 
ulicy Gen.J.Hallera 2.

§ 4. Handel odbywa się na Targowisku obejmującym teren trwale ogrodzony.

§ 5. Targowisko jest czynne w każdy 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 może być 
czynne w inne dni tygodnia po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Chełmży.

§ 6. Zajmowanie stanowiska przy sprzedaży z samochodu odbywa się do godziny 700.

§ 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 garażach.

§ 8. 1. Targowisko w celu uporządkowania handlu zostało podzielone na sektory branżowe. W sektorach 
branżowych bezwzględnie obowiązują następujące zasady prowadzenia handlu:

a) sektor A – przeznaczony wyłącznie do sprzedaży produktów pochodzących z produkcji rolniczej, 
ogrodniczej oraz artykułów związanych z produkcją rolną i ogrodniczą,

b) sektor B – przeznaczony wyłącznie do sprzedaży wszystkich pozostałych produktów z wyłączeniem 
artykułów spożywczych takich jak np. jajka, mięso, nabiał, itp., chyba że artykuły te są sprzedawane 
z samochodów przystosowanych do sprzedaży tego typu produktów,

c) sektor C (wiaty) - przeznaczony wyłącznie do sprzedaży produktów spożywczych takich jak np. jajka, 
mięso, nabiał, itp. chyba że artykuły te są sprzedawane z samochodów przystosowanych do sprzedaży tego 
typu produktów.

2. Szczegółowy rozkład sektorów określa załącznik graficzny do regulaminu.

3. W przypadku braku miejsc, w którymś z sektorów, inkasent wyznacza miejsce zastępcze w innym 
sektorze, o ile będzie taka możliwość.
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§ 9. Nie przewiduje się rezerwacji miejsc, w związku z tym o bezpośredniej kolejności ich zajmowania 
decyduje kolejność pojawienia się osób handlujących na targowisku. Zajmowanie miejsc na Targowisku oraz 
ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się z uwzględnieniem powyższego 
zapisu według wskazań inkasenta. Wskazane miejsca do sprzedaży nie mogą być odstępowane innym osobom.

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

§ 11. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na terenie Targowisku są: osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły opłatę targową.

§ 12. 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 umieszczonej na budynku zlokalizowanym na Targowisku.

§ 13. Sprzedający i kupujący powinni bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Targowiska, który jest 
wywieszony na tablicy informacyjnej umieszczonej na budynku zlokalizowanym na Targowisku.

§ 14. Targowisko jest powszechnym miejscem sprzedaży wszelkich artykułów przemysłowych, 
spożywczych i rolnych za wyjątkiem towarów, na sprzedaż których wymagane jest uzyskanie zezwolenia 
odpowiednich organów na podstawie przepisów szczególnych.

§ 15. Grzyby surowe dziko rosnące i suszone dopuszcza się do sprzedaży na warunkach określonych 
przepisami o ich obrocie.

§ 16. Na Targowisku zabrania się:

1) uprawiania gier hazardowych, żebrania i wróżenia;

2) prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań lub przetargów;

3) dewastowania urządzeń;

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

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

6) wieszania towarów oraz innych rzeczy na ogrodzeniach i bramach, a także mocowania do nich rowerów 
i motorów oraz innych środków lokomocji;

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

§ 17. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzi on z kradzieży lub 
innego nielegalnego źródła, będzie wstrzymana przez inkasenta, który bezzwłocznie powiadomi właściwy 
organ o zaistniałym podejrzeniu.

§ 18. Sprzedający artykuły spożywcze 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.

§ 19. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest zobowiązana do umieszczenia przy swoim 
miejscu sprzedaży informacji zawierającej: adres oraz imię i nazwisko osoby zbierającej przedmiotowe 
produkty.

§ 20. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być stosowane wyłącznie jednostki obowiązujące w obrocie 
towarami tj. metr, kilogram, litr, sztuka i ich pochodne. Urządzenia pomiarowe używane na Targowisku 
powinny mieć ważny dokument legalizacyjny oraz powinny być ustawione lub użytkowane w sposób 
umożliwiający kupującemu stwierdzenie prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 21. Sprzedający i kupujący powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym 
w sprzedaży i zakupie towarów.

§ 22. 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.

§ 23. Sprzedający zobowiązani są do opuszczenia Targowiska w ciągu 30 minut po upływie wyznaczonych 
godzin handlu.
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§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 174, poz. 3049).

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik do Uchwały Nr X/77/15

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 10 grudnia 2015 r.
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Uzasadnienie

do uchwały nr X/77/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Targowiska Miejskiego.

Stosownie do art. 7 ust.1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) rada gminy jest organem właściwym do przyjęcia Regulaminu
Targowiska Miejskiego.

Dotychczasowy Regulamin Targowiska Miejskiego został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/145/08 Rady
Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2008 r. . w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

W związku ze zmianami zachodzącymi w organizacji handlu na Targowisku Miejskim, zapisy zawarte
w Regulaminie Targowiska Miejskiego stały się nieprecyzyjne, w części nieaktualne i nie odzwierciedlają
obecnego stanu faktycznego oraz oczekiwań handlujących i zarządcy.

Mając na uwadze powyższe, zaistniała konieczność sporządzenia nowego Regulaminu, spełniającego
wymagania w stosunku do obecnego stanu faktycznego.

Biorąc pod uwagę powyższe sporządzony został nowy Regulamin Targowiska Miejskiego, którego
przyjęcie jest zasadne.
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