Projekt
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co
nastepuje:
§ 1. Ustala się lokalizację targowisk gminnych na terenie Gminy Mszczonów:
1) w Wymysłowie przy ul. Kolejowej,
2) w Mszczonowie przy ul. Morelowej.
§ 2. Ustala się regulaminy, określające zasady korzystania z targowisk gminnych:
1) targowiska rolno-zwierzęcego, usytuowanego w Wymysłowie przy ul. Kolejowej, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały,
2) targowiska gminnego, usytuowanego w Mszczonowie przy ul. Morelowej, stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie
lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych /Dz.Urz.Woj. Maz. z 2010r. Nr 135, poz. 3146/.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia....................2016 r.
Regulamin targowiska rolno–zwierzęcego usytuowanego w Wymysłowie przy ul. Kolejowej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Targowisko rolno-zwierzęce w Wymysłowie przy ul. Kolejowej, zwane dalej „targowiskiem”,
zarządzane jest przez Gminę Mszczonów.
2. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych,
weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują odpowiednie organy oraz służby uprawione do
kontroli, na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 2.
Organizacja targowiska
§ 2. 1. Targowisko czynne jest w poniedziałki w okresie:
1) od 1 kwietnia do 31 października od godz. 400 do godz. 1200
2) od 1 listopada do 31 marca od godz. 500 do godz. 1200
2. W dni ustawowo wolne od pracy, określone w odrębnych przpisach, targowisko jest nieczynne.
§ 3. Do obowiązków Gminy Mszczonów należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska, a w
szczególności:
1) utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska,
2) usuwanie zalegającego błota oraz odśnieżanie nawierzchni targowiska w czasie zimy,
3) zapewnienie dostępu handlującym i kupującym do WC i pomieszczenia sanitarnego z bieżącą wodą,
4) zawiadomienie handlujących o wszelkich zmianach dotyczących regulaminu targowiska oraz zasad korzystania
z targowiska,
5) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie targowiska oraz
prawidłowego dozoru po jego zamknięciu.
Rozdział 3.
Warunki uczestniczenia w sprzedaży.
§ 4. Sprzedający na targowisku obowiązany jest uwidocznić informację o wysokości cen towarów
wystawionych do sprzedaży – w sposób prosty i nie budzący wątpliwości.
§ 5. 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.
2. Wagi i inne urządzenia miernicze, używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności
ważenia i mierzenia.
3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
§ 6. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu
miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.
2. Za znajdujące się na terenie targowiska: towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i
zabezpieczenie odpowiada sprzedający.
3. Po zakończeniu sprzedaży, stanowisko powinno zostać uporządkowane.
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4. Zabrania się pozostawiania: wózków skrzynek i innych opakowań po towarach, na placu targowym i w
najbliższym otoczeniu, po zakończeniu sprzedaży.
§ 7. 1. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż wszystkich towarów za wyjątkiem:
1) towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,
2) towarów, do sprzedaży których wymagane są dodatkowe zezwolenia lub atesty, a sprzedający takich zezwoleń
lub atestów nie posiada.
2. Na targowisku zabrania się prowadzenia gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze
publicznych losowań.
3. Na terenie targowiska obowiązuje całkowity zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży
napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, broni, amunicji, materiałów
wybuchowych i pirotechnicznych, nafty, benzyny oraz innych paliw.
§ 8. 1. Przy sprzedaży zwierząt muszą być stosowane odpowiednie przepisy weterynaryjne i sanitarnoepidemiologiczne.
2. Sprzedaż zwierząt może odbywać się w miejscach specjalnie wydzielonych i oznakowanych.
3. Zwierzęta sprzedawane na targowisku muszą być zdrowe, a w przypadku wątpliwości decyzję co do stanu
zdrowia zwierzęcia, podejmuje obecny na targowisku lekarz weterynarii.
4. Jeżeli w trakcie sprzedaży zwierząt nastąpią padnięcia, sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia
bezpiecznego usunięcia zwłok do zbiornicy sanitarnej padłych zwierząt.
Rozdział 4.
Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska
§ 9. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska, obowiązane są do uiszczenia dziennej opłaty
targowej według stawek i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie
opłaty targowej.
2. Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na
żądanie organów uprawnionych do kontroli.
3. Brak posiadania dowodu opłaty targowej, traktowany jest jako jej nie uiszczenie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. Osoby prowadzące działalność na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska,
przepisów sanitarno - epidemiologicznych i przeciwpożarowych.
§ 11. Osoba, która uchyla się od przestrzegania niniejszego Regulaminu lub narusza jego postanowienia,
podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń oraz innych,
właściwych przepisów.
§ 12. Osoba, która uchyla się od przestrzegania niniejszego Regulaminu lub narusza jego postanowienia, może
zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska, nie daje podstaw do zwrotu uiszczonej opłaty
targowej.
§ 13. Skargi i wnioski w sprawach opłaty targowej przyjmuje Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie, a w pozostałych sprawach – Wydział Gospodarki Gminnej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia....................2016 r.
Regulamin targowiska gminnego usytuowanego w Mszczonowie przy ul. Morelowej
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Targowisko w Mszczonowie przy ul. Morelowej, zwane dalej „targowiskiem”, zarządzane jest przez
Gminę Mszczonów, zwaną dalej „Zarządzającym”.
2. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, skarbowych,
porządku publicznego, sprawują odpowiednie organy oraz służby uprawione do kontroli, na podstawie odrębnych
przepisów.
Rozdział 2.
Organizacja targowiska
§ 2. 1. Targowisko czynne jest w poniedziałki, czwartki i soboty w okresie:
1) od 1 kwietnia do 31 października od godz. 500 do godz. 1500
2) od 1 listopada do 31 marca od godz. 600 do godz. 1500
2. W dni ustawowo wolne od pracy, określone w odrębnych przpisach, targowisko jest nieczynne.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, sprzedaż na targowisku będzie prowadzona w dzień bezpośrednio
poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.
§ 3. Do obowiązków Gminy Mszczonów należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska, a w
szczególności:
1) utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska,
2) usuwanie zalegającego błota oraz odśnieżanie nawierzchni targowiska w czasie zimy,
3) zapewnienie dostępu handlującym i kupującym do WC i pomieszczenia sanitarnego z bieżącą wodą,
4) zawiadomienie handlujących o wszelkich zmianach dotyczących regulaminu targowiska oraz zasad korzystania
z targowiska,
5) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie targowiska oraz
prawidłowego dozoru po jego zamknięciu.
Rozdział 3.
Warunki uczestniczenia w sprzedaży.
§ 4. Na targowisku przewiduje się możliwość prowadzenia sprzedaży w wyznaczonych miejscach, objętych
rezerwacją.
2. Zarządzający pobiera opłatę z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych.
3. Wysokośc opłaty rezerwacyjnej ustala Burmistrz Mszczonowa w drodze zarzadzenia.
4. Opłatę rezerwacyjną wnosi się za jeden miesiąc z góry. Odnowienie rezerwacji na nastepny miesiąc,
możliwe jest w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego.
5. Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 4, oznacza rezygnację z rezerwacji stanowiska
handlowego.
6. Na targowisku zabrania się odstępowania rezerwacji stanowisk handlowych osobom trzecim.
7. Opłata z tytułu rezerwacji, nie zwalnia sprzedającego z obowiązku zapłaty dziennej opłaty targowej, według
stawek i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie opłaty targowej.
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§ 5. Osoba prowadząca działalność na targowisku obowiązana jest uwidocznić informację o wysokości cen
towarów wystawionych do sprzedaży – w sposób prosty i nie budzący wątpliwości.
§ 6. 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.
2. Wagi i inne urządzenia miernicze używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności
ważenia i mierzenia.
3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
§ 7. 1. Sprzedający, mają obowiązek, zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego
wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.
2. Za znajdujące się na terenie targowiska: towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i
zabezpieczenie, odpowiada sprzedający.
3. Po zakończeniu sprzedaży stanowisko powinno zostać uporządkowane.
4. Zabrania się pozostawiania: wózków, skrzynek i innych opakowań po towarach, na placu targowym i w
najbliższym otoczeniu, po zakończeniu sprzedaży.
§ 8. 1. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż wszystkich towarów za wyjątkiem:
1) towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,
2) towarów, do sprzedaży których wymagane są dodatkowe zezwolenia lub atesty, a sprzedający takich zezwoleń
lub atestów nie posiada.
2. Na targowisku zabrania się prowadzenia gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze
publicznych losowań.
3. Na terenie targowiska obowiązuje całkowity zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży
napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, broni, amunicji, materiałów
wybuchowych i pirotechnicznych, nafty, benzyny oraz innych paliw.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 9. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska,
przepisów sanitarno - epidemiologicznych i przeciwpożarowych.
§ 10. 1. Osoba, która uchyla się od przestrzegania niniejszego Regulaminu lub narusza jego postanowienia,
podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń oraz innych
właściwych przepisów.
2. Osoba, która uchyla się od przestrzegania niniejszego Regulaminu lub narusza jego postanowienia, może
zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska, nie daje podstaw do zwrotu uiszczonej opłaty
targowej oraz opłaty za rezerwację stanowiska handlowego.
3. Osoba, która nie przestrzega postanowień § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu, traci prawo do wykupu
rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku, przez okres sześciu miesięcy.
§ 11. Skargi i wnioski w sprawie rezerwacji i opłaty targowej przyjmuje Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, a w pozostałych sprawach - Wydział Gospodarki Gminnej.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, sprawy prowadzenia
targowisk należą do zadań własnych gminy, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 listopada 1992r. S.A./Kr
1926/92 regulamin targowiska powinien zawierać przepisy powszechnie obowiązujące, skierowane do
wszystkich podmiotów korzystających z targowiska w jakiejkolwiek formie. Regulamin targowiska
uchwala więc właściwa rada i stanowi on akt prawa miejscowego.
Obecnie obowiązującana na terenie gminy uchwała Nr XLIII/413/10 w sprawie lokalizacji oraz
regulaminów targowisk gminnych, została przyjęta

przez Radę Miejską w Mszczonowie w 2010r.

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
dokonujace sprzedaży.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
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