
UCHWAŁA NR XXVIII/242/12
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Nisku. 

Na podstawie  art. 18 ust.1w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) R ada 
Miejska w Nisku uchwalaco następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska miejskiego w Nisku stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

§ 3. Uchyla się § 1 pkt 2 uchwałyNr IV/33/94 Rady Miejskiej w Nisku z 26 września 1994 roku w sprawie 
utworzenia targowiska miejskiego i ustalenia jego regulaminu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/242/12 

Rady Miejskiej w Nisku 

z dnia 4 grudnia 2012 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO 
W NISKU 

§ 1. 1. Targowisko miejskie w Nisku dostępne jest codziennie w godz. od 5.00 – 14.00 z wyjątkiem dni 
świątecznych. 

2. Targowisko prowadzi Gmina Nisko, która wyznacza jego Zarządcę. 

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 

§ 2. 1. Targowisko miejskie przeznaczone jest do prowadzenia handlu artykułami spożywczymi oraz 
artykułami przemysłowymi. 

2. Działalność handlową na targowisku mogą prowadzić osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej oraz rolnicy. 

3. Handel może być prowadzony wyłącznie w pawilonach handlowych, na stanowiskach zadaszonych 
i niezadaszonych, stanowiących wyposażenie targowiska oraz w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę. 

4. Wydziela się stanowiska dla rolników prowadzących sprzedaż produktów rolno – spożywczych. 

5. Zabrania się prowadzenia sprzedaży na jezdniach, przejściach dla pieszych, chodnikach. 

6. Każdy ze sprzedających winien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk handlowych. 

7. Sprzedający może dokonać rezerwacji stanowiska handlowego na podstawie porozumienia zawartego 
z Zarządcą. 

8. Dopuszcza się zajęcie przez sprzedającego kilku stanowisk handlowych pod warunkiem dokonania ich 
rezerwacji, nie więcej jednak niż 10% stanowisk, będących na wyposażeniu targowiska miejskiego. 

9. Sprzedawcy towarów są odpowiedzialni za taką organizację stanowiska handlowego i warunków sprzedaży, 
które zapewniają bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom placu. 

§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary, z wyjątkiem 
tych, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie przepisów szczególnych. 

2. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny 
tych towarów. 

3. Zarządca targowiska może wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła, zawiadamiając jednocześnie 
właściwe organy Policji. 

4. Narzędzia pomiarowe używane na placu targowym powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną i być 
używane w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości ważenia i mierzenia. 

§ 4. 1. Prowadzący sprzedaż na targowisku zobowiązani są do: 

a) uiszczenia opłaty targowej u inkasenta zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Nisku, 

b) zachowania do chwili opuszczenia placu targowego dowodu uiszczenia opłaty targowej przez cały czas 
prowadzenia działalności i okazywania na żądanie Zarządcy lub kompetentnych służb kontrolujących, 

c) naprawy szkód wyrządzonych w trakcie korzystania z targowiska, 

d) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, 
przeciwpożarowych i innych powszechnie obowiązujących, w tym podatkowych, właściwych dla rodzaju 
prowadzonej działalności. 
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§ 5. 1. Na targowisku miejskim zabrania się: 

a) wnoszenia, podawania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 

b) prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

c) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

d) ustawiania i dobudowywania własnych urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w związku z prowadzoną 
sprzedażą, 

e) wieszania reklam bez zgody Zarządcy, 

f) pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie czystości i porządku, 

g) zanieczyszczania targowiska i przyległych terenów. 

§ 6. 1. Zarządca placu targowego prowadzi „ Księgę skarg i wniosków”. 
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