
UCHWAŁA NR LI/397/14
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie  ustalenia regulaminu targowiska miejskiego MÓJ RYNEK
oraz innych miejsc targowych w Nisku.

Na podstawie art.7ust.1pkt. 11, art.18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8marca 1990r.o 
samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013, poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego MÓJ RYNEK oraz innych miejsc targowych w Nisku 
w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/242/2012 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Nisku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

Id: FE2DBDFF-5F2E-44D0-BC06-22FD08970AF4. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/397/14

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 5 września 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO „MÓJ RYNEK"

ORAZ INNYCH MIEJSC TARGOWYCH W NISKU

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek" oraz innych 
miejsc targowych w Nisku zwanych w dalszej części regulaminu Targo-wiskiem.

§ 2. 1. Targowisko Miejskie „Mój Rynek” zlokalizowane jest przy ulicy Kwiatkowskiego na działce nr 2478/1 
w Nisku.

2. Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Nisku jest oznaczone tablicą „Mój Rynek" informującą, że budowa 
targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji 
znaku marki PROW na lata 2007-2013. Na terenie targowiska umieszczona jest również tablica, na której znajduje 
się informacja dotycząca funkcjonowania targowiska, nazwa i adres właściciela oraz zarządcy, numery telefonów, 
wysokość opłat targowych, regulamin oraz aktualne ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

3. Właścicielem Targowiska jest Gmina Nisko zwana dalej „Gminą”.

4. Zarządzającym w imieniu i na rzecz Gminy jest Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Nisko, zwany dalej 
Zarządcą.

5. Nadzór nad Targowiskiem Nisku sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest w każdą środę w godzinach od 500 do 1400- (w okresie od 1 kwietnia do 
31 października i od 600 do 1400 ( w okresie od 1 listopada do 31 marca).

2. Na uzasadniony wniosek, zgłoszony ustnie lub pisemnie przez podmioty uprawnione do prowadzenia handlu 
na targowisku, zaakceptowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko targowisko może być również czynne 
w innych dniach lub godzinach, niż określone w ust. 1.

3. Zarządca wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem, a osoby 
prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Zarządcę 
miejscu.

§ 4. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

2. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona ze straganów, stoisk, pawilonów, przy-czep, pojazdów 
samochodowych, koszy, z ręki itp.

3. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do uiszczania opłaty targowej na każdy dzień 
sprzedaży w wysokości określonej w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej w Nisku

4. Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje inkasent.

5. Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie przyjętej należności odpowiednim 
pokwitowaniem, które sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia targowiska.

§ 5. Wprowadza się podział targowiska na 5 sekcji: A, B, C D i E z których:

1) sekcja A - to część zadaszona (sprzedaż produktów rolno-spożywczych, odzieży i artykułów przemysłowych 
i budowlanych) obejmująca obszar targowiska miejskiego „Mój Rynek" oznaczony kolorem zielonym, na 
mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu,

2) sekcja B - to część niezadaszona (sprzedaż produktów jw.), obejmująca obszar targowiska miejskiego „Mój 
Rynek" oznaczony kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu,

3) sekcja C – to obszar targowiska miejskiego „Mój Rynek" przeznaczony do handlu z samochodów (płody rolne, 
zwierzęce, artykuły gospodarstwa domowego, meble, sprzęt AGD i inne), oznaczony kolorem czerwonym na 
mapie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu,
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4) sekcja D – pawilony handlowe usytuowane na targowisku miejskim „Mój Rynek" przeznaczone do sprzedaży 
artykułów wymienionych w sekcjach A, B i C, oznaczone kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszego regulaminu,

5) sekcja E pozostały obszar targowiska przeznaczony do sprzedaży towarów wymienionych w sekcjach A, B, C 
i D oraz innych towarów, których sprzedaż nie jest zabroniona w niniejszym regulaminie.

§ 6. 1 Dopuszcza się dokonanie rezerwacji miejsca handlowego na targowisku (w sekcjach A, B, C, D i E) za 
1 - miesięcznym okresem wyprzedzenia.

2. Rezerwacja miejsc w strefie A B C D i E odbywa się według kolejności zgłoszeń.

3. W miejscu zarezerwowanym sprzedaż należy rozpocząć najpóźniej o godzinie 730, w przeciwnym wypadku 
zarządca może udostępnić miejsce innej osobie.

4. Zakazuje się podnajmowania zarezerwowanych miejsc handlowych osobom trzecim.

§ 7. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku 
wyznacza zarządca.

§ 8. 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego, smarów

2) trucizn, środków farmakologicznych i materiałów medycznych,

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych

4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających, 
amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

7) żywych zwierząt z wyjątkiem drobiu,

8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne 
przepisy.

2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno sprzedawać pod 
warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 
przepisach a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 9. Na targowisku zabrania się:

1. handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,

2. wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych

3. pozostawiania na targowisku przenośnych lub przewoźnych straganów, przedmiotów i urządzeń po 
godzinach otwarcia targowiska,

4. zakłócania porządku publicznego i spokoju,

5. spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających a także pro-wadzenia 
działalności przez osoby będące pod ich wpływem,

6. parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,

7. zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska,

8. wieszania reklam na urządzeniach obiektu bez zgody zarządcy,

9. wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

10. sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,
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11. samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego lub wydzielonej powierzchni sprzedaży, zamiany 
oraz odstępowania miejsca sprzedaży.

§ 10. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1. wykonywania czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży lub zakupie,

2. zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez 
zarządcę,

3. utrzymania czystości i porządku miejsc, na których prowadzona jest sprzedaż oraz pozostawienia 
zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz 
odpadów po sprzedawanych produktach,

4. uwidocznienia cen na towarach wystawianych na sprzedaż,

5. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości oraz innych dokumentów 
umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6. okazywania, na żądanie przedstawicieli właściwych organów uprawnionych do kontroli na mocy odrębnych 
przepisów, dokumentów, o których mowa w pkt 5,

7. ważenia lub mierzenia towarów wyłącznie w jednostkach miar obowiązujących w obrocie towarowym,

8. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów,

9. wniesienia opłaty targowej niezwłocznie po zajęciu stanowiska oraz okazywania dowodu opłaty targowej na 
każde żądanie zarządcy lub osoby upoważnionej do dokonywania kontroli,

10. przestrzegania regulaminu targowiska.

§ 11. Zarządca targowiska zobowiązany jest w szczególności do:

1. doprowadzenia targowiska gdzie prowadzona jest sprzedaż do porządku i czystości w ciągu 4 godzin, od 
zakończenia targu,

2. wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej,

3. wywieszenia na tablicy ogłoszeń obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne 
i sanitarne dotyczące handlu artykułami rolno- spożywczymi,

4. dbałości w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, wydawania poleceń osobom 
naruszającym niniejszy regulamin w celu usunięcia naruszeń,

5. informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

6. utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, w tym odśnieżania i usuwania śliskości ciągów 
komunikacyjnych targowiska,

7. zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania 
w sprawności infrastruktury targowiska.

§ 12. 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zarządca targowiska.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane pisemnie do:

1) zarządcy targowiska,

2) Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

§ 13. Zmiany niniejszego regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/397/14

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 5 września 2014 r.
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