
UCHWAŁA NR VII/33/2015
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej , zasad  korzystania z placów handlowych oraz ich wykazu

Na podstawie  art.7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust. 2 pkt 4, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594)1), art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r.  poz. 849) Rada Miejska w Gniewkowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki (od każdej osoby) małych ilości
warzyw, kwiatów, płodów rolnych

2 zł

2) przy sprzedaży ze stanowiska do 5m2 5 zł
3) przy sprzedaży ze stanowiska powyżej 5m2 10 zł
4) za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni powyżej 10m2 1 zł
5)przy rezerwacji placu lub stoiska przeznaczonego do sprzedaży towarów:
a)niezależnie od branży miesięcznie plus opłata dzienna 40 zł
b)niezależnie od branży za połowę miesiąca plus opłata dzienna 20 zł
6)przy sprzedaży z niżej wymienionych środków transportowych:
a)samochody osobowe bez przyczepki 15 zł
b)samochody osobowe z przyczepką 20 zł
c)samochody dostawcze do 2,5t 20 zł

§ 2. Ustala się regulamin placów handlowych położonych na terenie Gniewkowa w brzmieniu stanowiącym 
załącznik   Nr 1  do niniejszej uchwały oraz wykaz placów handlowych stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/93/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 01 lipca 1999r. w sprawie 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru oraz uchwała Nr XV/141/99 Rady Miejskiej 
w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie zmian uchwały w wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
oraz sposobu jej poboru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym     Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady
mgr inż.Przemysław Stefański

1) zm. Dz.U.z 2013r., poz. 645 i 1318, Dz.U.z 2014r. poz.379, 1072
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Załącznik do Uchwały Nr VII/33/2015

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 lutego 2015 r.

REGULAMIN PLACÓW HANDLOWYCH

§ 1. Nadzór nad placami handlowymi sprawuje Urząd Miejski w Gniewkowie.

§ 2. Plac handlowy przy ul.700-lecia  czynny jest codziennie od godz.600 do 1700 , plac  na płycie Rynku 
czynny jest w środy i piątki w godz. 600 do 1400 i przeznaczone są na działalność handlową.

§ 3. Uprawnionymi do wykonywania handlu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej.

§ 4. Na placach handlowych mogą być sprzedawane  wszystkie towary za wyjątkiem:

1) napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych,

2) nafty, benzyny, innych paliw,

3) spirytusu skażonego,

4) produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem ziół,

5) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych (w tym petard, sztucznych ogni, rac),

6) walut obcych oraz dewiz,

7) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego oraz artykułów 
zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznakowanych,

8) kamieni i metali szlachetnych ,platyny, złota i srebra oraz przedmiotów wykonanych z tych kruszców,

9) dietetycznych środków spożywczych,

10) suplementów diety,

11) papierów wartościowych,

12) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestu,

13) towarów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła,

14) innych towarów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Wjazd na teren placów handlowych dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z których prowadzona jest 
sprzedaż oraz służących dla dowozu towarów.

§ 6. 1. Osobom prowadzącym sprzedaż naliczana jest dzienna opłata targowa, której wysokość zależy od formy 
prowadzenia sprzedaży, rodzaju oferowanych, towarów, wielkości zajmowanej powierzchni.

2. Gmina pobiera od prowadzących sprzedaż na placach handlowych ,dzienną opłatę targową za 
pośrednictwem osób upoważnionych  do inkasa, wydających pokwitowanie na blankietach według  ustalonego 
wzoru i w wysokości zgodnie z obowiązującą uchwałą.

3. Zajęcie zarezerwowanego miejsca powinno nastąpić w dni targowe do godz. 7:00. Po tej godzinie rezerwację 
uważa się za zwolnioną.

4. Osoba prowadząca sprzedaż jest zobowiązana do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez 
okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób upoważnionych do kontroli.

5. Brak dowodu opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego uiszczenia 
u inkasenta.

6. Opłatę za rezerwację miejsca handlowego wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek 
bankowy Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego rezerwacja dotyczy.
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7. Opłata za rezerwację wskazana w pkt. 6 dotyczy wyłącznie placu handlowego przy ul.700-lecia 
w Gniewkowie.

§ 7. Osoby prowadzące sprzedaż na placach handlowych są obowiązane do:

1) dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez administratora placu,

2) oznaczenia punktu sprzedaży imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania lub nazwą firmy i jej 
siedzibą,

3) uwidaczniania cen na wystawianych towarach,

4) używania zalegalizowanych urządzeń  pomiarowych oraz w sposób umożliwiających stwierdzenie 
prawidłowości pomiaru ważenia,

5) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu, uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po 
zakończeniu sprzedaży oraz usunięcia odpadów i śmieci do przeznaczonych na ten cel pojemników,

6) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości,

7) usunięcia z terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych po zakończeniu prowadzenia 
handlu,

8) osoby prowadzące handel na placu handlowym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz  
przepisów sanitarno-higienicznych, weterynaryjnych, handlowych, porządkowych i przeciwpożarowych.

§ 8. 1. Nadzorujący czuwa nad przestrzeganiem regulaminu placu handlowego, odpowiada za porządek, 
bezpieczeństwo i stan sanitarny.

2. Nadzorujący wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.

3. Nadzorujący place handlowe obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska , każdego dnia, w którym 
prowadzony jest handel.

§ 9. 1. Handel na placu handlowym na płycie  Rynku w Gniewkowie  uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

2. Dopuszcza się wielkość jednego  stanowiska do 10m2.

3. Stragany powinny być  demontowalne i rozkładane tylko na czas handlu, a także estetyczne i jednorodne.

§ 10. 1. Prawo do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu mają upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gniewkowie oraz funkcjonariusze służb porządkowych.

2. Na żądanie kontrolującego sprzedający winien okazać ważny dowód uiszczenia opłaty targowej i opłaty 
rezerwacyjnej (jeśli dotyczy) ,dokument upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 11. Korzystający z placu handlowego naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze 
wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/33/2015

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 lutego 2015 r.

WYKAZ PLACÓW HANDLOWYCH

1. Plac handlowy przy ul.700-lecia w Gniewkowie .

2. Plac handlowy na płycie Rynku w Gniewkowie

Id: B24B8E7A-99D8-4207-BD4D-2F611AF64F5A. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Projekt uchwały związany jest z koniecznością uregulowania zmian dotyczących dni funkcjonowania
placów handlowych, w szczególności nowo powstałego na płycie Rynku w Gniewkowie oraz
dostosowania do aktualnej sytuacji i obowiązujących przepisów prawnych.
Mając na uwadze powyższe oraz dość długi okres obowiązywania dotychczasowego regulaminu
podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.
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