
DRUK NR 6/XII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Gryfinie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 art.40 ust.2 pkt 4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Gryfino        
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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R E G U L A M I N   T A R G O W I S K A   M I E J S K I E G O 

W  GRYFINIE 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

 
§ 1. 1. Targowisko Miejskie w Gryfinie zlokalizowane jest na działce nr 205/2, obręb 
ewidencyjny 3 miasta Gryfino i obejmuje wyznaczony, ogrodzony obszar pomiędzy ulicami 
Nadodrzańską, Tadeusza Kościuszki i Energetyków. 
 
 2. Bezpośrednią administrację targowiska – nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem targowiska oraz przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawuje 
jednostka, zwana dalej „Zarządzającym.” 
 
 
  3.   Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są: 
1)  osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej 

posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej; 
2) producenci środków spożywczych wytworzonych we własnych gospodarstwach rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; 
3)  rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego, sprzedający 

własne przedmioty wytworzone; 
4)   zbieracze runa i owoców leśnych; 
5) osoby fizyczne sprzedające przedmioty używane, niewyłączone z obrotu, jeżeli nie 

prowadzą one stale i zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu. 
 

Rozdział 2. 
Organizacja pracy targowiska  

 
§ 2.1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1700  i w soboty 
w godz. 700 - 1400. 
 

2. Dostawa towaru na targowisko odbywa się w godzinach 700- 900oraz 1200- 1300 (bramy 
od ulicy 

    Energetyków) i od 700- 1700 (brama od ul. Nadodrzańskiej).      
3. Czas postoju w bramach ogranicza się do rozładunku towaru maksymalnie do 20 

min. 
4. Wjazd na targowisko nie może blokować ciągów pieszych. 
5. Dopuszcza się możliwość wjazdu z towarem na Targowisko po jego zamknięciu, 

zgłaszając  ten fakt ochronie i wpisaniu pojazdu do rejestru. 
 
§ 3. 1. Miejsce prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów  oraz kierunek  ruchu 
pojazdów wyznacza Zarządzający poprzez  wydanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz 
poprzez odpowiednie oznakowanie żółtymi liniami poziomymi. 
 
 2. Sprzedaż na targowisku może być dokonywana w kontenerach, innych obiektach i 
urządzeniach technicznych takich jak: kioski, wiaty, stoły oraz z samochodów, przyczep, 
namiotów. 
 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 26 września 2019 r.
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  3. Miejsce prowadzenia sprzedaży powinno być oznaczone nazwą lub numerem 
nadanym przez Zarządzającego. 
 
  4. Prowadzenie działalności handlowej na terenie targowisku w obiektach własnych 
handlujących oraz wystawkach handlowych, odbywa się na podstawie umowy najmu lub 
dzierżawy zawartej z Zarządzającym. 
 

5. Zawieszenie wykonywania działalności handlowej gdy zawieszający nie rezygnuje   
z rezerwacji stoiska lub przechowywania towaru lub sprzętu nie zwalnia handlowca  
z należnych opłat za usługi świadczone przez Zarządzającego 

 
6. Dopuszcza się wystawienie towaru do sprzedaży przed miejscem do tego 

wyznaczonym, wyłącznie za zgodą Zarządzającego oraz na obszarze przez niego 
wskazanym w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych. 

 
7.   Z handlowcem, który uporczywie wystawia towar poza wyznaczone miejsce 

umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym.  
 
   8. Sprzedaż obnośna na  targowisku może być realizowana w uzasadnionych  

przypadkach wyłącznie za zgodą Zarządzającego. 
 
   9.  Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to 

wyznaczono, bez zgody Zarządzającego. 
 
§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie towary i artykuły niewyłączone  
z obrotu na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż  nie narusza 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
  2. W szczególności na targowisku nie mogą być wprowadzane do obrotu: 
1) węgiel i inne materiały opałowe; 
2) żywe zwierzęta;  
3) substancje psychoaktywne lub reklamowane jako psychoaktywne, a nieznajdujące się 

w wykazach stanowiących załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami). 

 
 3. Grzyby leśne świeże, suszone i przetwory  grzybowe, które zostały zakwalifikowane 
do sprzedaży przez kwalifikatora, wolno sprzedawać pod warunkiem  umieszczenia 
informacji o gatunku grzybów oraz nazwy lub imienia i nazwiska, a także adresu 
sprzedawcy. 
 

4. Osoby wyrażające chęć sprzedaży mięsa, wędlin, ryb, drobiu bitego, pieczywa, ciasta, 
nabiału ze specjalistycznych środków transportu dopuszczonych do sprzedaży w handlu 
obwoźnym, mogą dokonywać sprzedaży po uzgodnieniu warunków handlu 
z Zarządzającym.  
 
      5. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu 
środkami spożywczymi określają odrębne przepisy. 

 
6. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań 

i przetargów. 
 
7. Za znajdujące się na terenie targowiska towary i ich składowanie odpowiada ich 

właściciel. 
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Rozdział 3. 

Przepisy porządkowe  
 

§ 5. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników targowiska, nie gwarantuje się sprzedającym 
bezpośredniego dojazdu do stanowiska sprzedaży. 

 
§ 6. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 
1) przestrzegania Regulaminu targowiska; 
2) stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządzającego 

targowiskiem  w zakresie statutowej działalności targowiska; 
3) uzgadniania miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządzającym 

targowiskiem lub osobą przez niego upoważnioną; 
4) utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno 

w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu; 
5) usuwania śniegu zalegającego na dachach wszelkich obiektów, z których sprzedający 

korzysta, 
 
§ 7. Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku zobowiązane są wykonywać 
swoje  czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i dokonywaniu   
zakupów. 
 
§ 8.  Od osób korzystających na podstawie zawartych umów z urządzeń targowiska, a także 
za korzystanie z energii elektrycznej, pobierane będą opłaty za świadczone usługi. 
 
§ 9.1. W razie nieprzestrzegania przez osobę handlującą na targowisku postanowień 
niniejszego regulaminu, Zarządzający ma prawo zakazać prowadzenia handlu w dniu 
stwierdzenia uchybienia przez osobę uchylająca się od ich stosowania bez zwrotu 
dokonanych opłat. 
 

2. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem targowiska można 
składać Zarządzającemu. 
 
      3. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządzającego targowiskiem 
należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
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UZASADNIENIE

W związku z brakiem uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu
targowiska gminnego oraz ze zniesieniem opłat targowych, zachodzi konieczność uchwalenia
nowego regulaminu.

Sporządził

Eugeniusz Kuduk
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