
UCHWAŁA Nr XXX/292/09 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia  25 marca 2009 roku  w sprawie
ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie

25-03-2009

UCHWAŁA Nr XXX/292/09

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt.3 i 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 11, ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Miejska

w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Placu Targowego w Skawinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/77/91 z dnia 30 stycznia 1991 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowisk oraz

zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk w Skawinie i regulaminu oraz wyrażenie zgody na

prowadzenie targowisk do 31 grudnia 1990 roku przez Spółdzielnię Rolniczo ? Handlową ?Rola? w Skawinie

zmienionej uchwałą Nr XIX/156/92 z dnia 11 marca  1992 roku w sprawie zmiany regulaminu targowisk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa

Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marcin Kuflowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Skawinie

Nr XXX/292/09 z dnia 25 marca 2009 r.

 

 

 

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Właścicielem placu targowego położonego w Skawinie przy ul. 29-tego Listopada ?  Korabnickiej jest Gmina 

Skawina, która wyznacza Zarządcę placu.

2. Plac targowy przeznaczony jest na działalność handlową.

3. Plac targowy czynny jest codziennie w dni powszednie w godzinach 430-1900 

w okresie letnim oraz 530-1600 w okresie zimowym. W niedziele i święta plac targowy jest nieczynny z 

wyjątkiem organizowanych imprez okolicznościowych organizowanych na tym terenie oraz niedziel przed 

Świętem Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Wszystkich Świętych.

4. Wjazd na plac targowy w celu dostawy towaru odbywa się tylko między 430-700 rano, a wyjazd z placu 

targowego i wywiezienie towaru nie wcześniej niż o godz.12.00.

5. Obowiązkiem administratora placu targowego jest utrzymanie czystości, odpowiedniego stanu sanitarno-

higienicznego, sprzątanie placu, wywóz nieczystości stałych  oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

sprzedaży.

6. Nadzór nad placem targowym sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

§ 2

1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na placu targowym są osoby fizyczne, 

a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, których 

zakres działania przewiduje prowadzenie handlu lub sprzedaż własnych wyrobów.

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania aktualnych dokumentów 

potwierdzających tożsamość oraz dokumentów umożliwiających stwierdzenie legalności ich działalności 

handlowej.

3. Osoby dokonujące sprzedaży na placu targowym są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności, a także przepisów sanitarnych, pożarowych,

BHP oraz do zachowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

4. Miejsce sprzedaży wyznacza przedstawiciel administratora odpowiedzialny za plac targowy, a sprzedaż 

towarów w zależności od asortymentu winna odbywać się w ściśle wyznaczonych miejscach.

5. Osoby dokonujące sprzedaży na placu targowym zobowiązane są we własnym zakresie i na swój koszt do 

zabezpieczenia swojego stoiska przed kradzieżą, włamaniem lub innymi zdarzeniami losowymi.



6. Osoby dokonujące sprzedaży na placu targowym są zobowiązane w zakresie objętym niniejszym 

regulaminem do podporządkowania się poleceniom  przedstawiciela administratora placu targowego.

7. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a 

odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników.

II. SPRZEDAŻ TOWARÓW NA PLACU TARGOWYM

§ 3

1. Zabrania się dokonywania handlu (nawet doraźnej sprzedaży ? sporadycznej) na ciągach komunikacyjnych, 

chodnikach, przejściach dla pieszych lub w inny sposób utrudniający ruch. 

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży osobom, które nie uiściły opłaty targowej .

3. Podmiotom, o których mowa w § 2 ust.1, prowadzącym działalność na terenie placu targowego zabrania się 

posiadania, instalowania i używania butli gazowych.

4. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza miejscem wyznaczonym, straganem, ławą, 

stołem itp.

5. Zabrania się pozostawiania na placu po godzinach handlu wózków, skrzynek, beczek i innych urządzeń 

handlowych.

§ 4

1. Na placu targowym zabrania się sprzedaży następujących towarów:

a)narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych;

b) napojów alkoholowych;

c)spirytusu skażonego, nafty i benzyny;

d) środków leczniczych i substancji trujących;

e)kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej;

f) zagranicznych walut;

g) papierów wartościowych;

h) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania, chemicznych środków obezwładniających 

oraz służących do ostrzeliwania, amunicji alarmowej, sygnałowej, przeznaczonych do obezwładniania osób za 

pomocą ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów 

pirotechnicznych.;

i) przedmiotów pochodzących z nielegalnych źródeł;

j) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych 

przepisów;

k) drobiu i innych żywych zwierząt;

l) produktów spożywczych bez opakowań jednostkowych takich jak:

- mleko nie pasteryzowane oraz przetwory mleczne;

- tłuszcze roślinne i zwierzęce;

- mięso i przetwory mięsne;

- drób bity i przetwory drobiowe;

- przetwory rybne;



- mrożone środki spożywcze;

- pieczywo i wyroby piekarskie, oraz wyroby cukiernicze

2. Zabrania się prowadzenia na placu targowym sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub 

przetargów z wyjątkiem losów loterii na podstawie specjalnie udzielnych zezwoleń.

3. Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora ? lub grzyboznawcę wolno 

sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów, miejsca pochodzenia oraz nazwisko i 

adres sprzedawcy.

4. Handel środkami spożywczymi na placu targowym może być prowadzony z zachowaniem wymogów 

sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.z 2006 r. nr 171 poz.1225 z 

póź.zm).

5. Dopuszcza się prowadzenie sprzedaży bezpośredniej przez producentów rolnych , własnych produktów 

pochodzenia zwierzęcego takich jak :mleka surowego lub surowej śmietany, jaj, tuszek drobiowych, tuszek 

zajęczaków, produktów rybołówstwa żywych lub schłodzonych, produktów pszczelich nieprzetworzonych, z 

zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 

2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych ?do sprzedaży bezpośredniej? ) Dz.U. z 2007 r. Nr 5 poz.38).  

§ 5

1.Do  ważenia  i  mierzenia  towarów mogą  być  używane  wyłącznie  jednostki  miar  obowiązujące  w obrocie

towarowym tj. sztuka, metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na placu targowym muszą mieć ważną cechę legalizacyjną, oraz winny być

ustawione  lub  użytkowane  w  taki  sposób,  aby  kupujący  mieli  możliwość  stwierdzenia  prawidłowości  i

rzetelności ważenia i mierzenia.

3. Osoba prowadząca handel na placu targowym jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do

sprzedaży ceny.

4.  Sprzedaż towarów,  co  do  którego zachodzi  uzasadnione podejrzenie,  że  jest  on  szkodliwy dla  zdrowia,

pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez administratora placu

targowego który zobowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ tj. Komisariat Policji w Skawinie,

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie lub Państwową Inspekcję Handlową.

III. OPŁATY

§ 6

1. Od osób prowadzących  handel na placu targowym  pobiera się dzienną opłatę targową lub abonament za

pośrednictwem  przedstawiciela  administratora  placu  targowego,  według  stawek  ustalonych  Uchwałą  Rady

Miejskiej w Skawinie, który wydaje potwierdzenie na blankietach wg  ustalonego wzoru.

2. Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 1 jest podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń na placu targowym.

3. Należności przewidziane za korzystanie z innych usług świadczonych przez administratora placu  targowego

 pobiera się niezależnie do opłaty targowej.

IV. KONTROLE

§ 7



1. Do dokonywania  kontroli  przestrzegania zasad niniejszego regulaminu upoważnieni są pracownicy wskazani

przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina i posiadający odpowiednie upoważnienia i legitymacje.

2. Do dokonania kontroli uiszczania opłaty targowej mają prawo pracownicy Gminy Skawina upoważnieni przez

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

3. Na żądanie kontrolującego sprzedający ma obowiązek okazać kwit opłaty targowej.

4. Na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli oraz administratora placu

targowego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności

handlowej (wpis do ewidencji, rolnicy ? nakaz płatniczy).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Na placu targowym zabrania się:

a) wprowadzać do obrotu handlowego towarów zabronionych;

b) spożywania alkoholu;

c) zanieczyszczenia terenu placu targowego i niszczenia urządzeń wyposażenia placu;

d) organizowanie gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

e) reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu;

2. Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karno-administracyjnych w

tym także mogą być usunięte z placu targowego w trybie natychmiastowym.

3. Osoby,  które dopuszczą się zniszczenia mienia właściciela placu targowego, poza odpowiedzialnością karną

zobowiązane są do naprawienia szkody w pełnej wysokości jej spowodowania.

4. W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i w każdej

innej uzasadnionej  sytuacji  właściciel  lub zarządzający placem targowym  jest  upoważniony do zawieszenia

działalności placu targowego. Zawieszenie placu targowego może być częściowe lub całkowite.

5. Regulamin placu targowego może być zmieniony w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa

lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych przez właściciela lub zarządzającego placem

targowym.

6. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie, administrator placu targowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marcin KUFLOWSKI


