
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 11, art. 40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowiska przy ul. Strzelców Bytomskich oraz regulamin targowiska przy  

pl. Kopernika w Pyskowicach, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr LI/503/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 września 2002 roku 

w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr inż. Jolanta Drozd 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 2894



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/255/2017 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin targowiska przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach 

 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska przy ul. Strzelców Bytomskich 

w Pyskowicach zwanego dalej targowiskiem. 

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Pyskowice. 

2. Targowisko jest czynne w każdą środę od godz. 6.00 do godz. 15.00, z pominięciem dni świątecznych 

z wyłączeniem dnia 1 listopada. 

§ 3. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 4. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów dopuszczonych do 

sprzedaży na podstawie i warunkach określonych przepisami prawa, za wyjątkiem sprzedaży żywych zwierząt. 

§ 5. 1. Wjazd na teren targowiska samochodów i innych pojazdów dozwolony jest wyłącznie w przypadku 

sprzedaży z samochodu (pojazdu) lub dla dowiezienia względnie wywiezienia towarów przez sprzedających. 

2. Niedozwolone jest poruszanie się po terenie targowiska pojazdami jednośladowymi oraz samochodami 

nie służącymi celom, o których mowa w ust.1. 

§ 6. 1. Na placu targowym wyznaczone są stanowiska w obrębie których prowadzona jest sprzedaż. 

2. W przypadku handlu obwoźnego - z ręki lub z kosza dopuszcza się sprzedaż poza stanowiskami 

o których mowa w ust.1. 

3. Miejsca sprzedaży, o których mowa w ust. 1 i 2 wyznacza dozorca targowiska. 

4. Na warunkach określonych przez administratora targowiska dopuszcza się możliwość rezerwacji 

stanowisk handlowych. 

§ 7. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie 

i zabezpieczenie odpowiada właściciel towarów, opakowań i urządzeń. 

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

1) prowadzenia sprzedaży w obrębie granicy wyznaczonego stanowiska, 

2) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego, a po zakończeniu sprzedaży uporządkowania 

stanowiska i złożenia odpadów w miejscu do tego przeznaczonym, 

3) posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/255/2017 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin targowiska przy pl. Kopernika w Pyskowicach 

 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska przy pl. Kopernika w Pyskowicach zwanego 

dalej targowiskiem. 

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Pyskowice. 

2. Targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty z pominięciem dni świątecznych. 

§ 3.  Na targowisku mogą być sprzedawane wyłącznie nieprzetworzone owoce, warzywa, kwiaty 

pochodzące z działek i gospodarstw przez osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy. 

§ 4. Sprzedaż może być prowadzona przy wykorzystaniu znajdujących się na targowisku stoisk (stołów), 

z kosza, z ręki lub własnych straganów. 

§ 5.  Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte 

składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towarów, opakowań i urządzeń. 

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

1) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego, a po zakończeniu sprzedaży uporządkowania 

stanowiska i złożenia odpadów w miejscu do tego przeznaczonym, 

2) posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej. 
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