Uchwała Nr L/381/2009
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust.
2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ulicy
Targowej” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Przyjmuje się „Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ulicy
Ogrodowej” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Przyjmuje się „Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ulicy
Klasztornej” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§5
Tracą moc: Uchwała Nr XXVIII/186/96 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia
20 listopada 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego
w Kościerzynie przy ul. Targowej, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Klasztornej oraz
Uchwała Nr XXXIX/307/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/96 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia
20 listopada 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego
w Kościerzynie przy ul. Targowej, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Klasztornej.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie

W związku ze zmianą organizacji i sposobu funkcjonowania Targowiska
Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Targowej - oddanie do użytku
zmodernizowanego parkingu, dokonano analizy bezpieczeństwa i organizacji
handlu obwoźnego w tym miejscu. W wyniku tego badania podjęto decyzję o
oddzieleniu sprzedaży artykułów spożywczych i kwiatów od pozostałych artykułów.
Analiza dotychczasowego regulaminu wykazała potrzebę jego znowelizowania
poprzez ustalenie odrębnych regulaminów dla terenów, na których odbywać się
będzie sprzedaż artykułów spożywczych i kwiatów; artykułów przemysłowych oraz
zwierząt i płodów rolnych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/381/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Targowej
Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej Kościerzyna
służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Kościerzyna

Postanowienia ogólne
§1
1. Targowisko Miejskie w Kościerzynie przy ul. Targowej dalej zwane
„targowiskiem” zlokalizowane jest na działkach nr 103/12, 118, 119, 120
i 121 położonych w obrębie 11 w Kościerzynie przy ul. Targowej.
2. Targowisko stanowi własność Gminy Miejskiej Kościerzyna i prowadzone
jest przez Urząd Miasta Kościerzyna.
3. Nadzór nad targowiskiem w zakresie utrzymania ładu i porządku sprawuje
Straż Miejska w Kościerzynie.
4. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących
przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych i innych sprawują
właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych
przepisów.

Organizacja targowiska
§2
1. Targowisko czynne jest we wtorki i piątki w godzinach 5.00 – 15.00.
2. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż:
- żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- owoców i warzyw,
- mięsa i wyrobów z mięsa,
- ryb, skorupiaków i mięczaków,
- kwiatów, roślin, nasion i nawozów,
3. Sprzedaż na targowisku prowadzona jest w wyznaczonych miejscach, które
mogą być przypisane konkretnemu handlującemu i rezerwowane pod
warunkiem comiesięcznego potwierdzenia zainteresowania tym miejscem.
4. Miejsca na targowisku wyznacza i przydziela Komendant Straży Miejskiej
w Kościerzynie.
5. Podstawowe miejsce na targowisku ma wymiar 2,5m x 5,0m.
6. Prowadzący sprzedaż na targowisku może zajmować maksymalnie
4 miejsca.

7. Prowadzący sprzedaż korzystający z energii elektrycznej na targowisku
ponoszą koszty zużytej energii na podstawie odrębnej umowy zawartej
z prowadzącym targowisko.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku
§3
1. Uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.
2. Opłatę targową pobiera inkasent Urzędu Miasta Kościerzyna.
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej.
4. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia terenu
targowiska i okazać na żądanie osoby kontrolującej.
§4
Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie
dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą –
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne
dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.
§5
Osoba prowadząca działalności na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na
towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą
wątpliwości informację o ich wysokości.
§6
1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki
miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, kilogram, litr i ich
pochodne).
2. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny
być ustawione i używane w taki sposób aby kupujący miał możliwość
stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.
3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Przepisy porządkowe
§7
1. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest
działalność.
2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza
wyznaczonym miejscem.
3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia działalności handlowej
i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym
i uporządkowanym.
4. Zabrania się pozostawiania na terenie targowiska i w najbliższym otoczeniu
po godzinach funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń
handlowych.
5. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia
oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.
6. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystywania
miejsc handlowych na cele parkingowe.
7. Zabrania się odstępowania przypisanego miejsca.

§8
Na targowisku zabrania się:
1. Sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2. Sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków
leczniczych.
3. Sprzedaży papierów wartościowych.
4. Sprzedaży
broni,
amunicji
oraz
materiałów
wybuchowych
i pirotechnicznych.
5. Sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych
z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży.
6. Sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
7. Prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
8. Prowadzenia gier hazardowych.
9. Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

Postanowienia końcowe
§9
1. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych,
przeciwpożarowych i obowiązujących przepisach prawa.
2. Do kontrolowania przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszego
Regulaminu upoważniona jest Straż Miejska w Kościerzynie oraz inne służby
i inspekcje w ramach swoich kompetencji.
3. Winni naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu podlegają
odpowiedzialności na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
4. Osoba naruszająca przepisy niniejszego Regulaminu może zostać usunięta
z targowiska.
5. Usunięcie z targowiska nie daje podstaw do zwrotu opłaty targowej.
§ 10
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do nie
przedłużenia rezerwacji miejsca na targowisku.
§ 11
Skargi i wnioski oraz uwagi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Urząd
Miasta Kościerzyna.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/381/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej
Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej Kościerzyna
służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Kościerzyna

Postanowienia ogólne
§1
5. Targowisko Miejskie w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej dalej zwane
„targowiskiem” zlokalizowane jest na działkach nr 95/8, 95/10, 97/2
i 98 położonych w obrębie 11 w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej.
6. Targowisko stanowi własność Gminy Miejskiej Kościerzyna i prowadzone
jest przez Urząd Miasta Kościerzyna.
7. Nadzór nad targowiskiem w zakresie utrzymania ładu i porządku sprawuje
Straż Miejska w Kościerzynie.
8. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących
przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych i innych sprawują
właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych
przepisów.

Organizacja targowiska
§2
8. Targowisko czynne jest we wtorki i piątki w godzinach 5.00 – 15.00.
9. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż:
- wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia,
- pozostałych wyrobów,
- artykułów używanych.
10. Sprzedaż na targowisku prowadzona jest w wyznaczonych miejscach, które
mogą być przypisane konkretnemu handlującemu i rezerwowane pod
warunkiem comiesięcznego potwierdzenia zainteresowania tym miejscem.
11. Miejsca na targowisku wyznacza i przydziela Komendant Straży Miejskiej
w Kościerzynie.
12. Prowadzący sprzedaż na targowisku może zajmować maksymalnie
3 miejsca.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku
§3
5. Uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.
6. Opłatę targową pobiera inkasent Urzędu Miasta Kościerzyna.
7. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej.
8. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia terenu
targowiska i okazać na żądanie osoby kontrolującej.
§4
Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie
dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą –
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne
dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.
§5
Osoba prowadząca działalności na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na
towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą
wątpliwości informację o ich wysokości.
§6
4. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki
miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, kilogram, litr i ich
pochodne).
5. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny
być ustawione i używane w taki sposób aby kupujący miał możliwość
stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.
6. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Przepisy porządkowe
§7
8. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest
działalność.

9. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza
wyznaczonym miejscem.
10. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia działalności handlowej
i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym
i uporządkowanym.
11. Zabrania się pozostawiania na terenie targowiska i w najbliższym otoczeniu
po godzinach funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń
handlowych.
12. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia
oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.
13. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystywania
miejsc handlowych na cele parkingowe.
14. Zabrania się odstępowania przypisanego miejsca.
§8
Na targowisku zabrania się:
10. Sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
11. Sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków
leczniczych.
12. Sprzedaży papierów wartościowych.
13. Sprzedaży
broni,
amunicji
oraz
materiałów
wybuchowych
i pirotechnicznych.
14. Sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych
z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży.
15. Sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
16. Prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
17. Prowadzenia gier hazardowych.
18. Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

Postanowienia końcowe
§9
6. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych,
przeciwpożarowych i obowiązujących przepisach prawa.
7. Do kontrolowania przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszego
Regulaminu upoważniona jest Straż Miejska w Kościerzynie oraz inne służby
i inspekcje w ramach swoich kompetencji.

8. Winni naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu podlegają
odpowiedzialności na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
9. Osoba naruszająca przepisy niniejszego Regulaminu może zostać usunięta
z targowiska.
10. Usunięcie z targowiska nie daje podstaw do zwrotu opłaty targowej.
§ 10
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do nie
przedłużenia rezerwacji miejsca na targowisku.
§ 11
Skargi i wnioski oraz uwagi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Urząd
Miasta Kościerzyna.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/381/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Kościerzynie przy ul. Klasztornej
Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej Kościerzyna
służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Kościerzyna

Postanowienia ogólne
§1
9. Targowisko Miejskie w Kościerzynie przy ul. Klasztornej dalej zwane
„targowiskiem” zlokalizowane jest na działce nr 193/6 położonej w obrębie
7 w Kościerzynie przy ul. Klasztornej.
10. Targowisko stanowi własność Gminy Miejskiej Kościerzyna i prowadzone
jest przez Urząd Miasta Kościerzyna.
11. Nadzór nad targowiskiem w zakresie utrzymania ładu i porządku sprawuje
Straż Miejska w Kościerzynie.
12. Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących
przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych i innych sprawują
właściwe
organy
i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

Organizacja targowiska
§2
13. Targowisko czynne jest w piątki w godzinach 5.00 – 7.00.
14. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż:
- prosiąt i warchlaków;
- płodów rolnych.
15. Sprzedaż na targowisku prowadzona może być wyłącznie ze środków
transportu.
16. Zwierzęta oferowane na targowisku muszą być okazami żywymi i zdrowymi.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku
§3
9. Uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.

10. Opłatę targową pobiera inkasent Urzędu Miasta Kościerzyna.
11. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej.
12. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia terenu
targowiska i okazać na żądanie osoby kontrolującej.
§4
Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie
dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą –
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne
dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.
§5
Osoba prowadząca działalności na targowisku obowiązana jest uwidocznić ceny na
towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą
wątpliwości informację o ich wysokości.
§6
7. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki
miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, kilogram, litr i ich
pochodne).
8. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny
być ustawione i używane w taki sposób aby kupujący miał możliwość
stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.
9. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Przepisy porządkowe
§7
15. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest
działalność.
16. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia działalności handlowej
i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym
i uporządkowanym.
17. Zabrania się pozostawiania na terenie targowiska i w najbliższym otoczeniu
po godzinach funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń
handlowych.
18. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia
oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.

19. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych.
20. W przypadku upadku zwierząt, sprzedający zobowiązany jest do
zabezpieczenia i przekazania zwłok do punktu utylizacji padłych zwierząt.
§8
Na targowisku zabrania się:
19. Sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
20. Sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków
leczniczych.
21. Sprzedaży papierów wartościowych.
22. Sprzedaży
broni,
amunicji
oraz
materiałów
wybuchowych
i pirotechnicznych.
23. Sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych
z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży.
24. Sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
25. Prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
26. Prowadzenia gier hazardowych.
27. Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

Postanowienia końcowe
§9
11. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych,
przeciwpożarowych i obowiązujących przepisach prawa.
12. Do kontrolowania przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszego
Regulaminu upoważniona jest Straż Miejska w Kościerzynie oraz inne służby
i inspekcje w ramach swoich kompetencji.
13. Winni naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu podlegają
odpowiedzialności na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
14. Osoba naruszająca przepisy niniejszego Regulaminu może zostać usunięta
z targowiska.
15. Usunięcie z targowiska nie daje podstaw do zwrotu opłaty targowej.
§ 10
Skargi i wnioski oraz uwagi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Urząd
Miasta Kościerzyna.

