
 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/203/2021 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   

o samorządzie gmin (t. j.  Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się Regulamin targowiska miejskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Załącznik do uchwały Nr XXXV/203/2021 

                 Rady Miasta Łaskarzew 

                 z dnia 29 września 2021 r 
 

 

Regulamin targowiska miejskiego 

 

§ 1. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego położonego  

w Łaskarzewie przy ulicy Targowej, zwanego dalej „ targowiskiem”. 

 

§ 2. 

 

 1. Właścicielem targowiska jest Miasto Łaskarzew. 

 2. Administratorem targowiska jest Miasto Łaskarzew. 

 3. Targowisko czynne jest w każdy wtorek i piątek w godzinach 5:00 – 14:00, z wyjątkiem 

dni świątecznych. 

 4. Targowisko jest monitorowane. 

 

§ 3. 

 

Targowisko miejskie jest częściowo utwardzone, zamontowana jest skrzynka energetyczna  

w której zamontowane są gniazdka do poboru energii elektrycznej. Koszty za zużytą energię 

do celów handlowych ponoszą kupcy, korzystający z energii do celów handlowych na 

zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

 

§ 4. 

 

1. Uprawnione do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest uiszczenie dziennej opłaty targowej 

według stawek ustalonych odrębną uchwałą Rady Miasta Łaskarzew. 

 

§ 5. 

 

1. Miejsca do prowadzenia sprzedaży wyznacza Administrator, uwzględniając przy tym ilość 

miejsc handlowych, a także przeznaczenie pod określoną działalność handlową (jeden 

sprzedawca może zarezerwować maksymalnie dwa stanowiska znajdujące się obok siebie 

przez okres jednego roku, gdzie w takiej sytuacji obowiązuje jedna dzienna opłata targowa). 

2. Miejsca do prowadzenia sprzedaży powinny być zajmowane zgodnie z ich przeznaczeniem  

i uwzględnieniem stref sprzedaży dla określonych rodzajów towarów do godziny 7:00. Plan  

z uwzględnieniem stref sprzedażowych stanowi załącznik nr 1. 

3. Administrator targowiska wprowadza możliwość rezerwacji miejsc handlowych. 

4. Zasady rezerwacji miejsc handlowych i opłatności są określone umowami cywilno-prawnymi 

zawartymi z handlującymi na podstawie obowiązującej uchwały. 

5. W przypadku braku zainteresowania wykorzystaniem miejsc handlowych pod określoną 

działalność dopuszcza się ich zagospodarowanie na sprzedaż innych towarów za zgodą 

Administratora. 

6. Wyznaczone miejsce nie może być odstępowane osobom trzecim. 



7. Administrator ma prawo przenieść osobę handlującą w inne miejsce w sytuacji gdy 

handlujący zmieni asortyment. 

 

§ 6. 

 

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem artykułów, których 

sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.  

W szczególności zabroniona jest sprzedaż: 

1) napojów alkoholowych; 

2) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; 

3) nafty, benzyny, oleju napędowego i opałowego; 

4) środków farmakologicznych i materiałów medycznych; 

5) zagranicznych banknotów, monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych; 

6) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń lub atestów; 

7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań; 

8) wyrobów tytoniowych bez polskiej akcyzy. 

2. Sprzedaż żywności, w tym mięsa i jego przetworów powinna odbywać się  

z zachowaniem przepisów weterynaryjnych oraz sanitarno – epidemiologicznych 

regulujących obrót żywnością. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące nakładają na 

sprzedającego obowiązek posiadania decyzji lub zezwolenia właściwych organów lub służb 

sanitarno – epidemiologicznych, to sprzedawca na żądanie kontrolującego powinien okazać 

aktualne i ważne decyzje lub zezwolenia. 

3. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar 

obowiązujące w powszechnym obrocie handlowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne. 

Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz 

powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia 

prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia. 

4. Artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze przeznaczone do bezpośredniego spożycia 

powinny być w opakowaniach jednostkowych (paczkowane lub foliowane) oraz sprzedawane 

w warunkach wykluczających możliwość ich zepsucia. 

5. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że ich obrót jest niedopuszczalny 

lub pochodzą  z kradzieży, może zostać wstrzymana przez Administratora oraz służby do tego 

upoważnione. 

6. Za jakość sprzedawanych rzeczy odpowiada osoba prowadząca sprzedaż na stoisku  

i miejscu handlowym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 7. 

 

Na targowisku zabrania się: 

1) sprzedaży, ustawiania produktów i reklam poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

 a w szczególności w ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych i wjazdach; 

2) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska; 

3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających, jak również 

prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających; 

4) zakłócania porządku publicznego; 

5) zanieczyszczania terenu targowiska; 

6) wylewania nieczystości do kratek kanalizacji deszczowej; 

7) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników); 

8) prowadzenie gier hazardowych i losowych bez odpowiedniego zezwolenia oraz zbywania 

towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 



9) wnoszenia i zbywania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

10) jazdy skuterem, rowerem, deskorolką, hulajnogą i podobnymi przedmiotami po 

wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 

 

§ 8. 

 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących w obrocie towarowym; 

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z wyznaczonych miejsc 

sprzedaży; 

4) utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca handlu i najbliższego otoczenia,  

w którym prowadzona jest sprzedaż; 

5) po zakończeniu handlu, miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym  

i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte przez sprzedających we własnym zakresie; 

6) zabrania się pozostawiania na placu i w jego najbliższym  otoczeniu po zakończeniu 

handlu śmieci, skrzynek, wózków i innych opakowań i urządzeń handlowych; 

7) w przypadku nie uprzątnięcia stanowiska handlowego Administrator obciąży sprzedawcę 

kosztami sprzątania stanowiska i zagospodarowania odpadów na zasadach obowiązujących w 

odrębnej uchwale; 

8) w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania obowiązków określonych w pkt 4-7 

Administrator może usunąć sprzedającego z targowiska. 

 

§ 9. 

 

1. Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska zobowiązane są do uiszczania opłaty 

targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna) w wysokości określonej odrębną uchwałą 

Rady Miasta Łaskarzew. 

2. Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Miasta Łaskarzew dokonuje pracownik 

Urzędu Miasta Łaskarzew, Inkasent. 

3. Inkasent dokonujący poboru opłaty targowej potwierdza pobranie opłat odpowiednim 

pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, które sprzedający 

winien zachować do chwili opuszczenia targowiska oraz okazać go na wezwanie 

kontrolującego. 

4. Brak posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej traktowane będzie jako jej 

nieuiszczeni. 

5. Osoby zobowiązane do wniesienia opłaty targowej, a uchylające się od jej uiszczenia, będą 

usuwane z terenu targowiska. 

 

§ 10. 

 

1. Spory powstałe pomiędzy osobami handlującymi, dotyczące zajmowania miejsc 

handlowych, rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Administrator. 

2. Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mogą zostać usunięte z targowiska przez 

upoważnioną przez administratora targowiska osobę przy pomocy odpowiednich służb 

porządkowych. 

   


		2021-10-21T15:52:04+0200
	Leszek Jan Bożek c47dffec6699fc8e9db6088ec2274c38e1de1414




