Uchwała Nr XXV-36/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 20 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego
przy ul. 1 Maja w Wołominie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska
w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Załącznik
do uchwały Nr XXV-36/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 20.03.2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA
przy ulicy 1 Maja w Wołominie
1.

2.

3.
4.

§1
Targowisko miejskie przy ul. 1 Maja w Wołominie, zwane dalej „targowiskiem”, należy do
Gminy Wołomin i działa w szczegółności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z
późn. zm.);
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43);
3) niniejszego Regulaminu;
Granice targowiska określają:
1) placu A – ulice: Mickiewicza,1 Maja, Matejki oraz działki nr 167 i nr 169;
2) placu B – ulice: Matejki, 1 Maja, Słowackiego oraz działki nr 203 i nr 204;
3) placu C – ulice: Matejki, 1 Maja, Słowackiego oraz działki nr: 122/2, nr 124/3, nr 126
i nr 127 na wydzielonej przez administratora części placu;
4) ulica Matejki na odcinku między placami A i B – w dni targowe.
Bezpośrednią administrację targowiska – nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska
oraz przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.
o. w Wołominie, zwane dalej „zarządcą targowiska”.
Targowisko czynne jest w czwartki i soboty w godz. od 6.00 do 13.00, z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy.

§2
Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:
1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004
r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447, z późn. zm.);
2) producenci środków spożywczych wytworzonych we własnych gospodarstwach rolnych,
ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych;
3) rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego, sprzedajacy własne
przedmioty wytworzone;
4) zbieracze runa leśnego i owoców leśnych;
5) osoby fizyczne sprzedające przedmioty używane, niewyłączone z obrotu, jeżeli nie prowadzą
one stale i zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu.
§3
1. Prowadzenie działalności handlowej na terenie targowiska odbywa się na podstawie opłaty
targowej wniesionej w dniu handlu lub na podstawie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem
zawartej z zarządcą targowiska.
2. Umowy zawierane są na czas określony w miarę kolejności składanych wniosków i wolnych
miejsc handlowych.
§4
1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie towary, z wyjątkiem towarów, których
sprzedaży na targowiskach zakazują odrębne przepisy.
2. W szczególności na targowisku nie mogą być wprowadzane do obrotu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

napoje alkoholowe;
broń palna oraz gazowa, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe;
nafta, benzyna oraz inne materiały łatwopalne, w tym fajerwerki;
spirytus skażony, trucizny, leki;
papierosy bez znaków akcyzy;
papiery wartościowe;
środki ochrony roślin;
węgiel i inne materiały opałowe;
grzyby świeże, suszone i przetwory grzybowe z wyjątkiem dopuszczonych do obrotu przez
klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę;
10) żywe zwierzęta;
11) 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).
3. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów oraz
prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych.
§5
Wymagania dotyczące prowadzenia w handlu obwoźnym sprzedaży artykułów spożywczych
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań
higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz
wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 21, poz. 182).
§6
1. Miejsce do sprzedaży ze stołów, stolików, samochodów oraz handlu naręcznego wyznacza
zarządca targowiska na podstawie rezerwacji miejsc.
2. Zarządca targowiska może dopuścić rezerwację miejsc na określone dni targowe.
3. Miejsce zarezerwowane niezajęte do godziny 7.00 pozostaje do dyspozycji zarządcy targowiska.
4. Zarządca targowiska może dokonać rezerwacji wolnego miejsca na zasadach pierwszeństwa
zgłoszenia.
5. Zarządca targowiska, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników targowiska, nie
gwarantuje sprzedającym dojazdu do stanowiska sprzedaży czy korzystania z możliwości
pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego.
6. W razie uzasadnionej potrzeby zarządca targowiska może zarządzić wcześniejsze zakończenie
handlu i opuszczenie targowiska lub jego części.
§7
1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu
Targowiska, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów
prawa, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2. Zabrania się w szczególności:
1) parkowania samochodów i innych pojazdów na terenie targowiska, z wyjątkiem tych
pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż towarów w miejscach do tego wyznaczonych;
2) handlu utrudniającego komunikację w przejściach i alejkach, blokowania
ewakuacyjnych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe;

dróg

3) blokowania dostępu do skrzynek przyłączy elektrycznych, hydrantów oraz ciągów pieszych;
4) wykorzystywania ogrodzenia targowiska jako wystawy lub do reklamy bez zgody zarządcy

targowiska;
5) prowadzenia handlu poza obszarem wyznaczonym przez zarządcę targowiska;
6) samowolnego odstępowania miejsca do handlu;
7) pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu wózków, skrzynek
i innych opakowań oraz urządzeń handlowych.
3. Handel na ulicach, z wyłączeniem ulicy Matejki na odcinku pomiędzy placami A i B targowiska
w dni targowe, a także na parkingach, pasach zieleni i chodnikach przyległych do targowiska jest
zabroniony.
§8
1. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetyczny
wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.
2. Po zakończeniu sprzedaży sprzedający jest zobowiany pozostawić miejsce handlu w stanie
czystym i uporządkowanym.
3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz należyte ich
składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
§9
Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego jest zobowiązana do umieszczenia przy swoim
miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko osoby zbierającej te produkty oraz
miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu).
§ 10
Osoba prowadząca handel na targowisku jest zobowiązana umieścić na towarach wystawionych do
sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich
wysokości.
§ 11
1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione lub użytkowane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
4. Towary powinny być wystawione do sprzedaży tak, by nie przesłaniały widoku sąsiednich
obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż oraz w sposób nieutrudniający przejścia.
5. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca z którego
prowadzona jest sprzedaż.
6. Zakazuje się przekraczania linii wyznaczającej miejsce sprzedaży i utrudniania przejścia
§ 12
1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą
z kradzieży lub innego nielegalnego źródła, będzie natychmiast wstrzymana przez zarządcę
targowiska.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mow w ust. 1, zarządca targowiska
powiadamia: terenową stację sanitarno-epidemiologiczną, inspekcję weterynaryjną, straż
miejską, policję lub inny właściwy organ.

§ 13
1. Osoby handlujące na targowisku ponoszą opłatę targową ustaloną przez Radę Miejską
w Wołominie oraz ustalone przez zarządcę targowiska opłaty dodatkowe za:
1) rezerwację miejsc do sprzedaży;
2) zużytą wodę i ścieki;
2) zużytą energię elektryczną.
2. W przypadku nieuiszczenia opłat zarządca targowiska może usunąć handlującego z targowiska
w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku trzykrotnej kolejnej nieobecności na zarezerwowanym miejscu zarządca
targowiska może dokonać zmiany rezerwacji miejsca na rzecz innego handlującego.
§ 14
1. Opłaty określone w § 13 pobierane są przez inkasentów, posiadających identyfikator ze
zdjęciem.
2. Inkasenci zobowiązani są do wystawienia pokwitowania uiszczenia opłaty targowej oraz opłat
dodatkowych.
§ 15
1. W celu okazania podczas kontroli handlujący na terenie targowiska obowiązani są do posiadania
dowodu uiszczenia opłaty targowej oraz dokumentów pozwalających na wykazanie w sposób
niebudzący wątpliwości uprawnień określonych w § 2.
2. Brak lub odmowa w trakcie kontroli okazania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest
równoznaczna z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
§ 16
Kontrolę targowiska prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Wołomina, zarządcę
targowiska, a także – w zakresie swoich uprawnień – policja, straż miejska oraz upoważnieni
pracownicy: stacji sanitarno-epidemiologicznej, inspekcji weterynaryjnej, straży pożarnej, inspekcji
handlowej oraz innych organów upoważnionych ustawowo.
§ 17
1. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży w sposób naruszający postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz postanowienia innych przepisów regulujących prowadzenie
handlu, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli mają prawo usunąć osobę uchylającą
się od ich stosowania oraz zastosować sankcje przewidziane przepisami prawa.
2. Zarządcy targowiska przysługuje prawo do usunięcia w trybie natychmiastowym osób
naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku odmowy opuszczenia targowiska zarządca targowiska powiadamia policję lub straż
miejską.
3. Usunięcie z targowiska nie daje podstaw do zwrotu uiszczonych opłat.
§ 18
Skargi i wnioski dotyczące działalności targowiska można składać w poniedziałki i środy w godz.
od 8.00 do 15.00, w siedzibie zarządcy targowiska:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wołominie
al. Armii Krajowej 34, Wołomin
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

