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UCHWAŁA NR …………….2019  

RADY MIASTA RADYMNA  

z dnia ……………………. 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radymnie. 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 41 ust. 1 ustawy                 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.)  

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:  

§1. Uchwala się Regulamin Targowiska Miejskiego zlokalizowanego w Radymnie przy ul. 

Lwowskiej 9 a, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.  

§3. Traci moc uchwała Nr 19/XIX/94 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20maja 1994 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radymnie.  

§4. Traci moc uchwała Nr 14/II/94 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 lipca 1994 r. 

zmieniająca  Uchwałę 19/XIX/94 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 maja 1994 r.                       

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radymnie. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

                                                         Przewodniczący  

                                                                Rady Miasta Radymna 

 

                                                                                               Andrzej Pacek 

 

 

 

Uzasadnienie. 

Obecnie obowiązująca na terenie miasta uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Radymna 

w 1994 r. i zawiera wiele nieaktualnych już przepisów.  

Regulamin w zaproponowanym brzmieniu odzwierciedla zaistniałe zmiany, zarówno w stanie 

faktycznym jak i prawnym oraz określa zasady funkcjonowania targowiska i korzystania  

z targowiska przez podmioty dokonujące sprzedaży.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 



Projekt: XV/103 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr……..  

Rady Miasta Radymna   

z dnia……….2019 r. 

Regulamin Targowiska Miejskiego 

§1.Regulamin Targowiska Miejskiego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

korzystania z Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej w Radymnie 

zwanego dalej „Targowiskiem” i związane z tym prawa i obowiązki osób prowadzących 

działalność handlową i osób z niego korzystających. 

§2.Właścicielem Targowiska jest Miasto Radymno, które jest równocześnie prowadzącym 

Targowisko. 

 

§3.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) straganie, namiocie, stole, ławce – rozumie się przez to urządzenie posiadające własną 

konstrukcję, zadaszone lub niezadaszone, niezwiązane trwale z gruntem; 

2) pojeździe – rozumie się przez to w szczególności samochód osobowy, samochód dostawczy, 

przyczepę lub naczepę; 

3) stanowisku handlowym – rozumie się przez to oznaczoną i wyodrębnioną przestrzeń 

sprzedaży zajętą przez sprzedającego; 

4) punkcie sprzedaży – rozumie się przez to miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, 

w szczególności z ręki, kosza, wiadra, skrzyni, namiotu, straganu, stołu, ławki, pojazdu; 

5) powierzchni sprzedaży – rozumie się przez to teren stanowiący sumę powierzchni punktu 

sprzedaży i obszaru służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych 

ze sprzedażą, w tym miejsce przeznaczone na ekspozycję i magazynowanie towaru oraz obszar 

zajęty dla potrzeb bytowych sprzedającego. 

 

§4.1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 500 do godz. 2000 

oraz w soboty od godz.  500  do godz. 1400 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W razie uzasadnionej potrzeby, dopuszczalne jest przedłużenie godzin otwarcia Targowiska 

w stosunku do godzin określonych w ust. 1. 

3. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego 

zakończenia sprzedaży w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

 

§5.Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona w szczególności ze straganu, namiotu, 

stołu, ławki, pojazdu, z ręki, kosza, torby i wiadra. 

 

§6.1. Sprzedający zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez prowadzącego Targowisko, 

który czuwa nad ich prawidłowym wykorzystaniem. 

2. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, chyba 

że prowadzący Targowisko wyznaczy inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży 

miejsce na terenie Targowiska. 
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3. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego 

czynności zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym 

i pieszych. 

4.Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Miasto nie zapewnia 

każdemu sprzedającemu dojazdu do punktu sprzedaży lub skorzystania z możliwości 

pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży. 

§7. 1.Na terenie Targowiska wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 

2. Jeżeli sprzedający nie zajmie stanowiska handlowego do godz. 800, traci prawo do zajęcia go 

w danym dniu. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez 

prowadzącego Targowisko niezajętym stanowiskiem handlowym, do końca danego dnia 

targowego. 

 

§8. 1. Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez prowadzącego 

Targowisko; 

2) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego 

prowadzona jest sprzedaż; 

3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów 

sprzedaży; 

4) samowolnej zmiany wskazanego punktu sprzedaży i wydzielonej powierzchni sprzedaży; 

5) dokonywania przez sprzedających zamian stanowisk handlowych; 

6) odstępowania stanowisk handlowych osobom trzecim; 

7) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża; 

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, 

wieszaków, zadaszeń i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych; 

9) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

 

2. Na Targowisku zabrania się sprzedaży: 

1) napojów alkoholowych oraz papierosów; 

2) nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych; 

3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych; 

4) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów. 

 

§9. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości 

i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzony jest handel. 

2.Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia sprzedaży i najbliższe jego otoczenie 

powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym. 

3.Zabrania się pozostawiania na terenie Targowiska i w najbliższym otoczeniu po godzinach 

jego funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń handlowych, poza miejscem 

do tego wyznaczonym. 

4.Za znajdujące się na terenie Targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte 

składowanie i zabezpieczenie odpowiada sprzedający. 
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5. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje 

czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

6.Osobie prowadzącej działalność handlową na terenie Targowiska nie wolno ustawiać 

obiektów i urządzeń, które nie są związane z prowadzoną działalnością. 

 

§10.1. Handlujący na Targowisku zobowiązani są do uiszczenia dziennej opłaty targowej, 

której poboru dokonuje Inkasent.  

2. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie, które należy zachować do chwili 

opuszczenia Targowiska i okazać do kontroli na żądanie uprawnionych podmiotów. 

3. Brak posiadania dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, pociąga za sobą 

obowiązek jej uiszczenia lub zakaz handlu na zajmowanym stanowisku w danym dniu. 

 

§11. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta Radymna.  

 

 

 

 

 


