
U C H W A Ł A   Nr XXVI / 224 / 09 
 

Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 marca 2009 roku 
 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego 
 
 
 
      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Spytkowice 
 

u c h w a l a, co następuje : 
 
 

§ 1 
 
Ustala się regulamin targowiska (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) określający 
zasady korzystania z gminnego targowiska zlokalizowanego przy ulicach Zamkowa                        
i Starowiejska w Spytkowicach. 
 
 

§ 2 
 

Regulamin powinien być wywieszony w widocznym miejscu na terenie targowiska 
gminnego. 
 
 

§ 3 
 

Wysokość stawek opłaty targowej oraz określenie zasad jej ustalenia i poboru uchwala Rada 
Gminy Spytkowice odrębną uchwałą. 
 
 

§ 4 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice   

                                                               Zenon Szewczyk  
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI / 224 / 09 

Rady Gminy Spytkowice  
z dnia 12 marca 2009 roku 

 
 

R E G U L A M I N  
Targowiska  Gminnego w Spytkowicach. 

 
§ 1 

 
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na targowisku. 

 
§ 2 

 
1. Targowisko przy ul. Zamkowa i Starowiejska w Spytkowicach, zwane dalej placem 

targowym przeznaczone jest do prowadzenia działalności handlowej (handlu 
obwoźnego). 

2. Plac targowy czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach  6 00 – 15 00. 
3. W dni świąteczne i niedziele plac targowy jest nieczynny.  
4. Plac targowy jest nieczynny w inne dni wyznaczone osobnym zarządzeniem Wójta 

Gminy. 
5. Prowadzącym plac targowy jest  Gmina  Spytkowice.    
6. Obowiązuje całkowity zakaz handlu na terenie wsi Spytkowice poza wyznaczonym 

placem targowym. 
 

§ 3 
 

Uprawnieni do handlowania na targowisku są: przedsiębiorcy oraz indywidualni producenci 
płodów rolnych i ogrodniczych a także zbieracze runa leśnego. 
 

§ 4 
 

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem: 
a) napojów alkoholowych, 
b) nafty, benzyny, trucizn, środków leczniczych, 
c) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, 
d) zagranicznych banknotów i monet , 
e) broni, amunicji oraz artykułów pirotechnicznych, 
f) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami, 
g) towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła. 

2. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust. 1 Prowadzący plac 
targowy powiadomi o tym fakcie  właściwe organy, m.in: 
- Policję, 
- Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
- Państwową Inspekcję Handlową. 

3. Zabrania się prowadzenia na placu targowym gier hazardowych oraz sprzedaży towarów           
w drodze publicznych losowań lub przetargów. 
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§ 5 
1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych, tj teren oznaczony kolorem 

czerwonym po obu stronach ul. Starowiejskiej. 
2. Namioty handlowe lub inne urządzenia, w których prowadzony jest handel powinny być 

oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą  nazwą i adresem firmy oraz  numerem 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Osoba prowadząca handel na placu targowym zobowiązana jest uwidocznić na towarach  
przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą 
wątpliwości informację o ich wysokości. 

4. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna być prowadzona zgodnie z przepisami                        
i zasadami obowiązującymi w tym zakresie. 

 
§ 6 

 
Narzędzia pomiarowe używane na placu targowym powinny mieć ważne cechy legalizacyjne 
oraz powinny być ustawione i użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli  możliwość 
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.  
 

§ 7 
 

1. Za handel na placu targowym pobiera się opłatę targową dzienną w wysokości określonej 
Uchwałą Rady Gminy Spytkowice w sprawie wysokości opłaty targowej, określenia 
zasad jej ustalania i poboru. 

2. Wysokość opłaty targowej oraz niniejszy Regulamin umieszczone są  na tablicy ogłoszeń 
usytuowanej na placu targowym.  

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych opłat przewidzianych w odrębnych 
przepisach.  

4. Opłatę targową od osób prowadzących handel pobiera - wydając pokwitowanie na 
drukach ścisłego zarachowania inkasent targowiska. 

 
§ 8 

1. Sprzedający ma obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscu handlu. 
2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym                    

i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte. 
 

§ 9 

Sprzedający zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania niniejszego regulaminu, 
przepisów przeciw pożarowych, sanitarno - epidemiologicznych oraz innych przepisów 
obowiązujących w obrocie towarów. 

§ 10 

Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu Prowadzący 
targowisko lub inkasent mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb państwowych i 
policyjno – porządkowych. 

§ 11 

Prowadzący plac targowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie  na placu 
targowym. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice   

                                                               Zenon Szewczyk  


