UCHWAŁA NR XXVII/127/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Na terenie miasta Chojnowa jest zlokalizowane targowisko miejskie położone w Chojnowie przy ul.
Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działki nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7
oraz na terenie przyległym działki nr 271/5 (część), 271/6.
§ 2. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta Chojnowa.
§ 3. Targowisko prowadzi osoba fizyczna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna na zasadach
określonych w umowie o prowadzenie targowiska, zawartej z Urzędem Miejskim w Chojnowie.
§ 4. Zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego w Chojnowie określa regulamin targowiska,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/208/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie
lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz ustalenia regulaminu targowiska wraz ze zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/127/20
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 maja 2020 r.
Regulamin targowiska miejskiego w Chojnowie
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego położonego w Chojnowie
przy ul. Grodzkiej 15 w granicach działek nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 oraz teren przyległy: działka nr 271/5
(część), 271/6.
§ 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.
§ 3. Targowisko czynne jest w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.
§ 4. Uprawnione do wykonywania handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§ 5. Sprzedaż na terenie targowiska odbywać się może tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach
na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.
§ 6. Sprzedaż z kiosków i pawilonów handlowych może się odbywać po wcześniejszym zawarciu,
z Burmistrzem Miasta Chojnowa, umowy dzierżawy terenu pod te obiekty.
§ 7. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentów
stwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności
handlowej.
§ 8. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni inkasent będący jednocześnie administratorem targowiska.
§ 9. Sprzedaż na targowisku powinna odbywać się zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa
żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pozostałymi powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 10. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych
przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 11. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną, zgodnie z odrębną
uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa
§ 12. Osoby prowadzące działalność handlową na targowisku zobowiązane są do:
1. Przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych,
przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności oraz do zachowania ogólnie przyjętych
norm współżycia społecznego.
2. Uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności na terenie targowiska z administratorem, a w przypadku
sprzedaży prowadzonej w punktach stałych w miejscach wyznaczonych przez miasto.
3. Utrzymania miejsca prowadzenia działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie
prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu.
4. Po zakończeniu sprzedaży miejsce
i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte.

handlu

winno

być

pozostawione

w stanie

czystym

5. Wniesienia dziennej opłaty targowej u administratora lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Chojnowie w dniu dokonania sprzedaży i uzyskania dowodu jej wpłaty.
6. Zachowania dowodu wniesienia opłaty targowej do momentu opuszczenia targowiska oraz okazania go
podczas kontroli osobom kontrolującym.
7. Umieszczania na towarach, wystawionych do sprzedaży, ceny w sposób zapewniający prostą i nie
budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.
8. Używania do ważenia lub mierzenia sprzedawanych towarów wyłącznie jednostek miar obowiązujących
w obrocie towarowym.
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9. Używania narzędzi pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji, ustawionych lub użytkowanych
w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
10. Przestrzegania w stosunku do kupujących przepisów rękojmi oraz innych warunków sprzedaży
konsumenckiej.
§ 13. Na targowisku zabrania się sprzedaży następujących towarów:
1. Napojów alkoholowych.
2. Broni, amunicji,
obezwładniających.

materiałów

pirotechnicznych

i wybuchowych

oraz chemicznych

środków

3. Kamieni i metali szlachetnych oraz produktów z nich sporządzonych.
4. Obcej waluty (banknoty, stare monety) i papiery wartościowe.
5. Nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu skażonego, trucizn, środków leczniczych.
6. Zwierząt gospodarczych (handlowych), domowych oraz egzotycznych.
7. Towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą
z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia.
8. Towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów.
9. Innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
§ 14. Zabrania się na targowisku:
1. Prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody administratora.
2. Prowadzenia handlu na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, przejściach dla pieszych w sposób
utrudniający ruch
3. Odstępowania miejsca sprzedaży osobom, które nie uiściły opłaty targowej.
4. Składowania towarów i urządzeń handlowych poza miejscem wyznaczonym lub oznakowanym do
prowadzenia handlu.
5. Dokonywania samodzielnego przebudowywania, zabudowywania, rozbudowywania stoisk handlowych
oraz wznoszenia we własnym zakresie jakichkolwiek konstrukcji i urządzeń.
6. Pozostawiania na placu po godzinach otwarcia targowiska miejskiego wózków, skrzynek, beczek lub
innych urządzeń handlowych.
7. Zmiany i zamiany miejsc handlowych, bez zgody administratora.
8. Prowadzenia handlu po zamknięciu targowiska.
9. Umieszczania anten, banerów obiektów reklamowych.
10. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków
odurzających.
11. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów bądź
licytacji.
§ 15. Administrator nie zapewnia ochrony osób i mienia.
§ 16. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający
i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Każdy sprzedawca
odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.
§ 17. Administrator targowiska miejskiego ma obowiązek:
1. Pobierać osobiście dzienną opłatę targową, za pokwitowaniem na drukach ścisłego zarachowania.
2. Kontrolować czy sprzedający posiada dowód uiszczenia opłaty targowej.
3. Wyznaczać miejsca sprzedaży na targowisku.
4. Nadzorować przestrzeganie regulaminu targowiska przez osoby prowadzące handel oraz informować
właściwe służby i inspekcje o przypadkach łamania prawa na targowisku.

Id: 1DC1A1A5-7E5D-4E19-8BEA-C3FA66F05F79. Podpisany

Strona 2

5. Na bieżąco dbać o utrzymanie czystości, odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego na terenie
targowiska i terenie przyległym.
6. Umieścić w miejscu ogólnie dostępnym aktualny dokument:

᠆ regulamin targowiska,
᠆ uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa ustalającej wysokość dziennych stawek opłaty targowej.
7. Na bieżąco wykonywać inne czynności wiążące się z prowadzeniem targowiska, których zakres określa
Burmistrz Miasta Chojnowa.
§ 18. 1. Wszystkie spory między sprzedającymi rozstrzyga, w zakresie swoich kompetencji, administrator,
a między administratorem i handlującymi - Burmistrz Miasta Chojnowa, za wyjątkiem spraw regulowanych
umowami cywilno - prawnymi.
2. Sprzedającym przysługuje prawo wnoszenia skarg na działalność administratora oraz wniosków
dotyczących funkcjonowania targowiska. Książka skarg i wniosków znajduje się u administratora.
§ 19. Targowisko winno posiadać tablicę informacyjną określającą:
1. Nazwę targowiska i jego adres.
2. Dni i godziny handlu.
3. Imię i nazwisko administratora, jego telefon.
§ 20. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie środków prawnoadministracyjnych.
§ 21. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej Chojnowa.

Id: 1DC1A1A5-7E5D-4E19-8BEA-C3FA66F05F79. Podpisany

Strona 3

