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UCHWAŁA NR XXVII/378/16
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich
zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowisk miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna przy ulicach:
Wilczyńskiego, Kolejowej i Grunwaldzkiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Traci moc Uchwała nr LXIX/880/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie
ustalenia regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/378/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE OLSZTYNA
§ 1. 1. Nieruchomości, na których zlokalizowane są targowiska miejskie są własnością Gminy Olsztyn.
2. Zarządcą targowisk jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
3. Nadzór nad targowiskami sprawuje Prezydent Olsztyna
§ 2. Uprawnionymi do dokonywania handlu na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§ 3. Na targowisku dopuszcza się następujące formy handlu:
1) handel stacjonarny prowadzony w obiektach budowlanych,
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2) handel okrężny (obwoźny, obnośny – prowadzony z ziemi, ręki, koszów, pojazdów mechanicznych,
przyczep itp.),
3) handel z ław targowych.
§ 4. 1. Zarządca targowisk miejskich odpowiedzialny jest za ich prawidłowe funkcjonowanie.
2. Zarządca targowisk miejskich ma w szczególności obowiązek:
1) utrzymać w czystości teren targowisk miejskich,
2) organizować techniczną i sanitarną obsługę targowisk miejskich;
3) konserwować i remontować majątek trwały znajdujący się na targowiskach miejskich;
4) prowadzić targowiska miejskie w sposób umożliwiający ruch kołowy i pieszy na ich terenie oraz
przyległych bezpośrednio do nich ulicach,
5) wykonywać inne czynności zlecone przez Prezydenta Olsztyna związane z prawidłowym prowadzeniem
targowisk miejskich;
§ 5. Na targowiskach miejskich mogą być sprzedawane wszystkie towary za wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych,
2) środków odurzających,
3) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn, środków leczniczych,
4) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich przedmiotów,
5) zagranicznych banknotów i monet,
6) żywych zwierząt bez stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz wyraźnej zgody Zarządcy,
7) papierów wartościowych,
8) broni, amunicji, materiałów i artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
9) grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych bez wymaganego atestu wydanego przez
uprawnionego klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę,
10) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.
§ 6. Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i przetworów
rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, mleka i przetworów mlecznych, lodów i innych środków
spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może być
prowadzona pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami sanitarnymi, fitosanitarnymi
i weterynaryjnymi.
§ 7. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, kiermaszy, konkursów itp. jest nadzorowane przez
odpowiednie organy po spełnieniu wymagań określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności,
a podmiot zamierzający prowadzić taką działalność składa odpowiednie wnioski do tych organów oraz
Zarządcy.
§ 8. Zabrania się na targowiskach:
1) wystawiania, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych,
2) uprawiania gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
3) wnoszenia i używania materiałów i substancji niebezpiecznych,
4) handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,
5) wprowadzenia na teren targowisk psów bez smyczy i kagańca,
6) wywieszania reklam bez zgody Zarządcy.
§ 9. Miejsca sprzedaży na targowiskach wyznacza ich Zarządca.
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§ 10. 1. Podmioty i osoby prowadzące handel na targowiskach obowiązane są przestrzegać regulaminu
targowisk, przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych.
2. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki
sposób, aby nie przeszkadzać w sprzedaży i zakupie innym.
3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu i najbliższego otoczenia winno być pozostawione w stanie
czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników.
4. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie
i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
5. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu: wózków, skrzynek,
innych opakowań. Wszelkie pozostawione przedmioty będą usuwane na koszt i ryzyko handlującego.
§ 11. 1. Osoba dokonująca handlu na targowisku jest obowiązana uwidocznić cenę na towarach
wystawionych do sprzedaży.
2. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie towarowym z ważna cechą legalizacji, ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość
sprawdzenia prawidłowości ważenia i mierzenia.
§ 12. Parkowanie pojazdów samochodowych na terenie targowisk jest dozwolone w miejscach do tego
wyznaczonych lub oznakowanych.
§ 13. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowisk obowiązane są do uiszczania opłat
ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów (opłata targowa, czynsz dzierżawy, najmu, opłaty
eksploatacyjne, rezerwacja, i.in.).
2. Zarządca targowiska może pobierać od użytkowników targowiska opłaty eksploatacyjne (np. dozór
nocny obiektów będących własnością osób prowadzących działalność handlową na targowisku, obsługa
sanitariatów, parkingów, itp.),
3. Cennik opłat dostępny jest w siedzibie Zarządcy, na tablicy ogłoszeń targowiska lub w innym
widocznym miejscu.
§ 14. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowisk miejskich przyjmuje Zarządca targowisk
oraz Prezydent Olsztyna.
§ 15. Zarządca zobowiązany jest do informowania właściwych służb o przypadkach naruszeń
obowiązujących przepisów prawa.

