
UCHWAŁA NR XIV/125/2015
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 )

Rada Miejska Skoczowa
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowisk miejskich w Skoczowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Tracą moc :

- Uchwała Nr XLIII/561/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie 
regulaminu targowiska zwierzęcego przy ul. Rzecznej w Skoczowie.

- Uchwała Nr XLIII/560/2006r.Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie 
regulaminu targowiska rolno-przemysłowego przy ul. Góreckiej w Skoczowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego .

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/125/2015

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 listopada 2015 r.

Regulamin targowisk miejskich w Skoczowie

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady korzystania z targowisk miejskich w Skoczowie:

1) rolno-przemysłowego przy ul. Góreckiej,

2) rolno-zwierzęcego przy ul. Rzecznej.

2. Zarządcą targowisk miejskich jest Miejski Zarząd Dróg, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14, tel. 
334874943 do 44, zwany dalej Zarządcą targowisk.

3. Nadzór nad prowadzeniem targowisk sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

4. Targowisko, o którym mowa w ust.1 pkt 1 w Skoczowie jest czynne codziennie w godzinach od 6 - 18.

5. Targowisko, o którym mowa w ust.1 pkt 2 jest czynne tylko w dzień targowy.

6. Nadzór nad targowiskiem o którym mowa w ust.1 pkt 2 pod względem weterynaryjnym prowadzi 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie.

7. Za dzień targowy na targowiskach miejskich w Skoczowie przyjmuje się czwartek.

8. Za handel na targowiskach pobierana jest opłata targowa w wysokości określonej przez Uchwałę Rady 
Miejskiej Skoczowa.

9. Teren targowiska o którym mowa w ust.1 pkt 1 może być wykorzystany także na inne cele nie handlowe, 
po uzyskaniu zgody od Zarządcy targowiska.

§ 2. 1. Na targowiskach miejskich mogą być sprzedawane towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy 
odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W szczególności mogą być sprzedawane:

1) artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego 
rzemiosła,

2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i 
drzewka owocowe,

3) ryby.

2. Na targowisku miejskim o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 dopuszcza się sprzedaż zwierząt drobnych 
(ptactwo, króliki, gołębie) oraz trzody chlewnej (wyłącznie prosięta i warchlaki) przy zachowaniu zasad 
określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 856 z późn. zm.).

Sprzedaż żywych zwierząt dopuszczalna jest wyłącznie na terenie wydzielonym ogrodzeniem.

3. Na targowisku miejskim o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 obowiązuje procedura postępowania ze 
zwierzętami wydana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie.

4. W obrocie artykułami spożywczymi na targowiskach obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne 
określone w szczególności:

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015r. poz.594 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi,

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz.U. 
z 2014r. poz.1577 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi,
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3) ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015r. poz.678).

5. Na targowiskach miejskich obowiązuje zakaz sprzedaży:

1) broni, amunicji i materiałów wybuchowych,

2) walut obcych, dewiz i papierów wartościowych,

3) napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa w punktach małej gastronomii),

4) środków odurzających i substancji psychotropowych,

5) nafty, benzyny, innych paliw,

6) substancji i mieszanin niebezpiecznych,

7) grzybów, w tym suszonych i przetworów grzybowych nie posiadających atestów określonych 
przez odrębne przepisy,

8) artykułów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła,

9) innych artykułów objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 3. 1. Na targowiskach miejskich zabrania się:

1) prowadzenia gier hazardowych i losowych,

2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

3) jeżdżenia rowerami,

4) poruszania się i parkowania samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) zmiany usytuowania stoisk handlowych i wydzielonej powierzchni sprzedaży, dokonywania 
zamian miejsc sprzedaży, a także odstępowania miejsc sprzedaży,

6) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska.

2. W głównym dniu targowym prowadzący działalność handlową na targowiskach miejskich mogą 
wjeżdżać samochodami na teren targowisk do godziny 7:30 wyłącznie celem rozładunku i załadunku 
towaru, chyba że dokonują sprzedaży z samochodu, naczepy na stanowisku do tego wyznaczonym.

3. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być 
zakończone do godz. 8:00. Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny przekroczyć 15 minut oraz 
nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym.

4. Miejsca przeznaczone do handlu na targowiskach miejskich wyznacza prowadzący targowisko inkasent.

5. Osoby prowadzące działalność handlową na targowiskach miejskich zobowiązane są do:

1) przestrzegania niniejszego regulaminu targowisk miejskich,

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych,

3) utrzymania w czystości i porządku miejsc na których prowadzą sprzedaż, a po zakończeniu 
handlu usunięcia wszelkich opakowań, kartonów i odpadów we własnym zakresie,

4) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości oraz innych 
dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej,

5) uiszczenia opłaty targowej,

6) posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłaty targowej i okazania go na żądanie osób 
uprawnionych do kontroli,

7) oznaczenie miejsca przeznaczonego do sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą i siedzibą 
firmy,

8) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacyjną,

6. Osobami upoważnionymi do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są :
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1) funkcjonariusze Policji,

2) funkcjonariusze Straży Miejskiej w Skoczowie,

3) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Skoczowie,

4) inne osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Zarządca targowisk zobowiązany jest do:

1) wyznaczania miejsc przeznaczonych do sprzedaży,

2) zapewnienia właściwego utrzymania stanu technicznego targowisk miejskich oraz sprawnego 
działania instalacji i urządzeń technicznych,

3) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego w obrębie targowisk oraz 
w bezpośrednim sąsiedztwie,

4) nadzorowania przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu targowisk miejskich 
w Skoczowie.

§ 5. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowisk miejskich należy kierować do Zarządcy targowisk 
lub do Burmistrza Miasta Skoczowa.
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