
UCHWAŁA NR XXXI/249/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie regulaminów targowisk miejskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się regulaminy targowisk miejskich, położonych w Kałuszynie: przy ul. Chopina oraz przy ul. 
Martyrologii, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu targowisk miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7809).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

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

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/249/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” W KAŁUSZYNIE PRZY UL. CHOPINA

§ 1. 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na targowisku

§ 2. 

Właścicielem targowiska „Mój Rynek” w Kałuszynie przy ul. Chopina jest Gmina Kałuszyn.

§ 3. 

1) Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Kałuszyna, będący zarządcą targowiska.

2) Czynności z zakresu administrowania targowiskami wykonuje osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska 
– pracownik Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

3) Targowisko jest czynne we wtorki w godzinach od 400 -1400 w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym 
zgłoszeniu do Kierownika Targowisk w godz. od 600 do 1400.

§ 4. 

1) Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „ Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Kałuszynie” 
na której widnieje informacja, że przebudowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW 
i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaki marki PROW na lata 2007-2013.

2) Na tablicy podaje się podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres 
właściciela i osoby działającej w imieniu zarządcy targowiska , regulamin targowiska, godziny otwarcia, 
wysokość opłaty targowej oraz inne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

Organizacja targowiska

§ 5. 

1) Targowisko posiada trzy rodzaje stanowisk: zadaszone zabudowane, zadaszone niezabudowane, co stanowi 
69% całkowitej powierzchni handlowej oraz stanowiska niezadaszone i do sprzedaży z samochodów.

2) Stanowiska do sprzedaży są podzielone na rodzaj sprzedawanych towarów.

3) Spośród istniejących stanowisk min. 50% zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

4) W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość 
zagospodarowania niewykorzystanych miejsc na sprzedaż pozostałych towarów.

III. Rezerwacje miejsc

§ 6. 

1) Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2) Rezerwując miejsca osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska jest każdorazowo zobowiązana 
zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

3) Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem 
zajęcia go do godz. 6.30.

4) Zarezerwowane miejsca handlowe niezajęte do godz. 6.30 w danym dniu targowym mogą zostać 
zagospodarowane przez osobę działającą w imieniu zarządcy targowiska zgodnie z potrzebami w danym dniu.

Id: 304BF0F9-06A6-4263-A187-5D1A44F78048. Podpisany Strona 1



5) Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na targowisko powinna okazać osobie działającej w imieniu 
zarządcy targowiska jej pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

6) W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska – 
w przypadku wolnych miejsc handlowych - wskazuje inne stanowisko do handlu.

IV. Przepisy porządkowe

§ 7. 

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku, zwanymi dalej sprzedawcami są:

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów;

2) wytwórcy produktów spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych, sadowniczych 
i hodowlanych;

3) rzemieślnicy i twórcy rękodzieła ludowego i artystycznego którzy oferują przedmioty wytworzone przez siebie;

4) zbieracze runa leśnego i owoców leśnych;

5) osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

§ 8. 

1) Miejsce sprzedaży wyznacza osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska.

2) Zastawianie lub prowadzenie handlu z ciągów komunikacyjnych jest zabronione.

3) Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.

4) Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach stoiska handlowego lub obiektu.

5) Sprzedawca i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, 
aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

6) Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

7) Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 
towarowym.

8) Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną, oraz powinny być 
użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia 
oraz mierzenia.

§ 9. 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do prowadzenia handlu 
i udostępnienia obsłudze targowiska dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) umieszczania na miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, zgodnie 
z przepisami o działalności gospodarczej;

3) umieszczania cen detalicznych na sprzedawanych towarach;

4) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku;

5) ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, prawa żywnościowego 
i przepisów porządkowych.

§ 10. 

Na targowisku obowiązuje zakaz:

1) poruszania się i postoju pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia i prowadzących sprzedaż 
z samochodów;

2) wjazdu pojazdów o ładowności powyżej 3,5 ton;
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3) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych;

4) używania petard;

5) używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się handlujących z kupującymi;

6) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów, kiosków tj. zadaszenia, zadaszenia 
wieszaków, lin, skrzynek i innych, powodujących utrudnienia w ruchu pieszym;

7) wprowadzenia do obrotu grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez uzyskania 
atestu na grzyby świeże lub grzyby suszone, oraz nie opakowanych grzybów suszonych pozyskiwanych 
z grzybów rosnących w naturalnych warunkach;

8) ustawiania i przestawiania własnych punktów sprzedaży, bez zgody administratora targowiska;

9) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu targowiska i pozostawianie nie sprzedanego towaru i opakowań;

10) prowadzenie wszelkiego rodzaju gier hazardowych.

V. Towary dopuszczone do sprzedaży na targowiskach

§ 11. 

1) Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

1) napojów alkoholowych;

2) środków odurzających lub psychotropowych;

3) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana;

4) trucizn i środków ochrony roślin;

5) dziczyzny;

6) artykułów spożywczych przeterminowanych i zepsutych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego;

7) przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia;

8) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż obwoźna jest zabroniona na podstawie 
odrębnych przepisów.

2) Sprzedaż mięsa może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach do tego wyznaczonych z zachowaniem 
szczególnych warunków sanitarnych i weterynaryjnych wynikających z właściwych przepisów.

3) Ryby i przetwory rybne i wędliny i wyroby wędliniarskie mogą być sprzedawane przy użyciu 
specjalistycznych środków transportu służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających 
odpowiednie warunki sanitarne.

4) Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych ogrodniczych , sadowniczych i hodowlanych mogą być 
sprzedawane przez ich wytwórców w stanie nieprzetworzonym.

VI. Opłata targowa

§ 12. 

1) Urząd Miejski w Kałuszynie pobiera od osób prowadzących handel na targowiskach opłatę targową 
w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

2) Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta lub osobę działającą w imieniu zarządcy targowiska.

3) Po pobraniu opłaty inkasent ma obowiązek wydać pokwitowanie na blankiecie według ustalonego wzoru 
z oznaczonym dniem, miesiącem i rokiem.

4) Sprzedawca ma obowiązek wniesienia opłaty targowej i uzyskania dowodu jej wpłaty.

§ 13. 

1) Prawo do kontroli dowodów opłaty targowej mają:

1) osoba działającą w imieniu zarządcy targowiska lub inkasenci;
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2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie upoważnieni przez Burmistrza Kałuszyna.

2) Na żądanie kontrolującego sprzedawca ma obowiązek okazać dowód opłaty targowej.

VII. Bezpieczeństwo na targowisku

§ 14. 

1) Osoby korzystające z targowiska zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów 
sanitarnych i przeciwpożarowych.

2) Organizacja stanowiska handlowego, w szczególności sposób magazynowania towarów, musi zapewniać 
bezpieczeństwo kupującym , sprzedającym oraz innym osobom.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 15. 

1) Regulamin targowiska jest udostępniony na tablicy informacyjnej, umiejscowionej na targowisku.

2) Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Osoby takie, mogą być usunięte 
z targowiska w trybie natychmiastowym.

3) Usunięcie z targowiska na podstawie ust. 2 nie daje podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty targowej.

4) Decyzję o usunięciu z targowiska podejmuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

§ 16. 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowisk przyjmuje:

1) Burmistrz Kałuszyna w każdy wtorek od godz.730 do godz.1530;

2) osoba działającą w imieniu zarządcy targowiska w dni targowe bezpośrednio na targowiskach, w pozostałe dni 
tygodnia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pokój nr 10.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/249/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W KAŁUSZYNIE PRZY UL. MARTYROLOGII

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na targowisku

§ 2. 

Właścicielem targowiska przy ul. Martyrologii w Kałuszynie jest Gmina Kałuszyn.

§ 3. 

1) Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Kałuszyna, będący zarządcą targowiska.

2) Czynności z zakresu administrowania targowiskami wykonuje osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska 
– pracownik Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

3) Targowisko jest czynne we wtorki w godzinach od 500 -1200.

4) Targowisko może być udostępnione do prowadzenia działalności handlowej w inny dzień tygodnia 
w zależności od potrzeb.

5) Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „Targowisko Miejskie w Kałuszynie”.

6) Targowisko posiada stanowiska do sprzedaży z samochodów i z placu.

II. Przepisy porządkowe

§ 4. 

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku, zwanymi dalej sprzedawcami są:

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów;

2) wytwórcy produktów spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych, sadowniczych 
i hodowlanych;

3) rzemieślnicy i twórcy rękodzieła ludowego i artystycznego którzy oferują przedmioty wytworzone przez siebie;

4) zbieracze runa leśnego i owoców leśnych;

5) osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

§ 5. 

1) Miejsce sprzedaży wyznacza osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska.

2) Zastawianie lub prowadzenie handlu z ciągów komunikacyjnych jest zabronione.

3) Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.

4) Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach stoiska handlowego lub obiektu.

5) Sprzedawca i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, 
aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

6) Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.
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7) Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 
towarowym.

8) Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną, oraz powinny być 
użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia 
oraz mierzenia.

§ 6. 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do prowadzenia handlu 
i udostępnienia obsłudze targowiska dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) umieszczania na miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, zgodnie 
z przepisami o działalności gospodarczej;

3) umieszczania cen detalicznych na sprzedawanych towarach,

4) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku;

5) ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych , prawa żywnościowego 
i przepisów porządkowych.

§ 7. 

Na targowisku obowiązuje zakaz:

1) Sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.

2) Używania petard.

3) Używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się handlujących z kupującymi.

4) Instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów, kiosków tj. zadaszenia, zadaszenia 
wieszaków, lin, skrzynek i innych, powodujących utrudnienia w ruchu pieszym.

5) Wprowadzenia do obrotu grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez uzyskania 
atestu na grzyby świeże lub grzyby suszone, oraz nie opakowanych grzybów suszonych pozyskiwanych 
z grzybów rosnących w naturalnych warunkach.

6) Ustawiania i przestawiania własnych punktów sprzedaży, bez zgody osoby działającej w imieniu zarządcy 
targowiska.

7) Zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu targowiska i pozostawianie nie sprzedanego towaru i opakowań

8) Prowadzenie wszelkiego rodzaju gier hazardowych.

III. Towary dopuszczone do sprzedaży na targowiskach

§ 8. 

1) Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

1) napojów alkoholowych;

2) środków odurzających lub psychotropowych;

3) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana;

4) trucizn i środków ochrony roślin;

5) dziczyzny;

6) artykułów spożywczych przeterminowanych i zepsutych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego;

7) przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia;

8) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż obwoźna jest zabroniona na podstawie 
odrębnych przepisów.
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2) Sprzedaż mięsa może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach do tego wyznaczonych z zachowaniem 
szczególnych warunków sanitarnych i weterynaryjnych wynikających z właściwych przepisów.

3) Ryby i przetwory rybne i wędliny i wyroby wędliniarskie mogą być sprzedawane przy użyciu 
specjalistycznych środków transportu służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających 
odpowiednie warunki sanitarne.

4) Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych ogrodniczych , sadowniczych i hodowlanych mogą być 
sprzedawane przez ich wytwórców w stanie nieprzetworzonym.

IV. Opłata targowa

§ 9. 

1) Urząd Miejski w Kałuszynie pobiera od osób prowadzących handel na targowiskach opłatę targową 
w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

2) Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta lub osobę działającą w imieniu zarządcy targowiska.

3) Po pobraniu opłaty inkasent ma obowiązek wydać pokwitowanie na blankiecie według ustalonego wzoru 
z oznaczonym dniem, miesiącem i rokiem.

4) Sprzedawca ma obowiązek wniesienia opłaty targowej i uzyskania dowodu jej wpłaty.

§ 10. 

1) Prawo do kontroli dowodów opłaty targowej mają:

1) osoba działająca w imieniu zarządcy targowiska lub inkasenci;

2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie upoważnieni przez Burmistrza Kałuszyna.

2) Na żądanie kontrolującego sprzedawca ma obowiązek okazać dowód opłaty targowej.

V. Bezpieczeństwo na targowisku

§ 11. 

1) Osoby korzystające z targowiska zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów 
sanitarnych i przeciwpożarowych.

2) Organizacja stanowiska handlowego, w szczególności sposób magazynowania towarów, musi zapewniać 
bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym oraz innym osobom.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12. 

1) Regulamin targowiska jest udostępniony na tablicy informacyjnej, umiejscowionej na targowisku.

2) Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Osoby takie, mogą być usunięte 
z targowiska w trybie natychmiastowym.

3) Usunięcie z targowiska na podstawie ust. 2 nie daje podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty targowej.

4) Decyzję o usunięciu z targowiska podejmuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

§ 13. 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowisk przyjmuje:

1) Burmistrz Kałuszyna w każdy wtorek od godz.730 do godz.1530;

2) Osoba działającą w imieniu zarządcy targowiska w dni targowe bezpośrednio na targowiskach, w pozostałe dni 
tygodnia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pokój nr 10.
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