
Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVI/395/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia  24 kwietnia 2009 r.                 

REGULAMIN
TARGOWISK MIEJSKICH W GMINIE I MIEŚCIE CZERWIONKA-LESZCZYNY

I. Czas trwania handlu.

  § 1

1. Targowiskami  miejskimi  są  wyznaczone  miejsca  przeznaczone  do  handlu  ze  stoisk, 
straganów, samochodów, z ręki itp.

2. Targowiska miejskie w Gminie i Mieście czynne są codziennie w godzinach od 600 - 1400, oprócz 
niedziel  i  świąt,  z  wyjątkiem  ostatniej  niedzieli  przed  świętami  Wielkanocnymi  i  świętami 
Bożego Narodzenia. 

3. Właścicielem targowisk miejskich jest Gmina i Miasto, która wyznacza zarządcę.

II. Warunki uczestnictwa.

§ 2

1. Na  targowiskach  miejskich  mogą  sprzedawać  towary  wszystkie  osoby  prawne  i  fizyczne 
wykazujące się dokumentem z rejestru wymaganego dla danego przedsiębiorcy lub dowodem 
stwierdzającym prowadzenie własnej produkcji, nie wymagającej wpisu do rejestru.

2. Osoby  dokonujące  sprzedaży  zobowiązane  są  do  posiadania  aktualnych  dokumentów 
potwierdzających  tożsamość  oraz  innych  dokumentów  umożliwiających  stwierdzenie 
legalności ich działalności handlowej.

3. Sprzedawcy  na  targowiskach  miejskich  są  zobowiązani  do  przestrzegania  regulaminu, 
przepisów  sanitarnych,  przeciwpożarowych  oraz  wszelkich  innych  powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

§ 3

Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim.

§ 4

Na  targowiskach zabrania się:
1) sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,
2) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej mu powierzchni sprzedaży 

oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży.

III. Przepisy porządkowe i opłaty targowe.

§ 5

Nadzór  nad  targowiskami,  o  których  mowa  w  §  2  sprawuje  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Służb 
Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, poprzez upoważnionych pracowników jednostki.

§ 6

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  sprawują  nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów  regulaminu. 
W  związku z realizacją zadania funkcjonariusze Straży Miejskiej wydają polecenia w celu usunięcia 
nieprawidłowości.

§ 7

1. Sprzedawcy powinni wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym 
w sprzedaży i zakupie.

2. Sprzedawcy są zobowiązani do utrzymania porządku na stanowisku handlowym w trakcie i po 
zakończeniu  handlowania  oraz  stosowania  się  do  poleceń  upoważnionego  pracownika 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych lub funkcjonariusza Straży Miejskiej.



3. Handel na targowisku miejskim w miejscach do tego nie wyznaczonych jest zabroniony. 
W szczególności zabrania się ustawiania straganów w miejscach przeznaczonych dla ruchu 
i postoju pojazdów, na ciągach ruchu pieszego.

§ 8

Zezwala się na sprzedaż towarów osobom prowadzącym handel nie posiadającym stałego miejsca 
handlu, ( ze straganów, samochodów, przyczep itp.) tylko w miejscu wskazanym przez pracowników 
jednostki określonej w § 5 lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

IV. Opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku.

§ 9

1. Od prowadzących handel pobierane są:
1) opłata  targowa jednorazowa  za  zajmowaną powierzchnię,  której  wysokość  określa 

uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
2) należność za korzystanie z urządzeń targowych, w szczególności:

   - czynsz za najem boksów,
   - czynsz za najem gruntów pod kioski, kontenery usytuowane na stałe, pojazdy,
   - opłata za korzystanie z wody i szaletów znajdujących się na  targowisku. 

2. Wysokość  należności  określonych   w  ust.  1  pkt.  2  oraz  sposób  ich  pobierania  określa 
zarządzeniem Burmistrz Gminy i Miasta.

§ 10

1. Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień przez wyznaczonego  pracownika Zarządu Dróg 
i  Służb  Komunalnych,   który   zobowiązany  jest  do  wydania  pokwitowania  wg  wzoru 
określonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 

2. Osoby  prowadzące  handel  zobowiązane  są  do  uiszczenia  stosownych  opłat 
i przechowywania dowodów wpłat dla kontroli.  Nieokazanie dowodu wpłaty stanowi podstawę 
do ponownego pobrania opłaty targowej.

3. Osoby prowadzące handel odmawiające uiszczenia opłaty są zobowiązane do niezwłocznego 
opuszczenia targowiska miejskiego.

V. Kontrola.

§ 11

1. Na żądanie wyznaczonego pracownika wskazanego przez Dyrektora Zarządu Dróg i  Służb 
Komunalnych  w  Czerwionce-Leszczynach,  posiadającego  stosowne  upoważnienie 
i  legitymację  służbową,  osoby  prowadzące  handel  mają  obowiązek  okazać  dowód  wpłaty 
opłaty targowej.

2. Na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli targowisk 
miejskich,  osoby  prowadzące  handel  winny  okazać  dokumenty  upoważniające  do 
prowadzenia działalności handlowej.

VI. Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu i odrębnych przepisów.

§ 12

Kto  narusza  przepisy  §  7  i  §  8  Regulaminu  podlega  karze  grzywny  zgodnie  z  art.  54  Kodeksu 
Wykroczeń    (t. j. Dz. U. z 2007 r .Nr 109, poz. 756 z poźn. zm. )

VII. Postanowienia końcowe:

§ 13

1. W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,  zagrożenia życia  lub zdrowia 
ludzi   oraz w każdej  innej  uzasadnionej  sytuacji,  właściciel  lub  zarządzający targowiskiem 
miejskim  jest  upoważniony  zawieszenia  działalności  targowiska  miejskiego.  Zawieszenie 
działalności może być częściowe lub całkowite. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie jest zwracana pobrana opłata targowa.


