
PROJEKT

Uchwala Nr . . . . . . . . . . . . . .
Rady Miejskiej w Czenrrionce-Leszczynach

z  dn ia

w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczy ny.

D z i a t a j q c n a p o d s t a w i e a r t . T u s t .  1 p k t 1 1 , a r t . 4 0 u s t . 2 p k t 4 i u s t . 3 i 4 o r a z a r L . 4 1  u s t .  l u s t a w y
z dnia 8 marca 1990 r.  o samorzqdzie gminnym ( Dz. U 22001 r.  Nr 142, poz. 1591 zpo2n. zm.),  na
wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwtonka-Leszczyny

Rada Miejska w Gzenrvionce-Leszczynach uchwala, co nastqpuje:

s1

llekroc w uchwale jest mowa o:
1) targowiskumiejskim-rozumiesig przez to wyznaczone miejsce przez Gming iMiasto

Czerwionka-Leszczyny do prowadzenia handlu ze stoisk, straganow, samochodow, z rqki itp.,
2) zajmowanej powierzchni - rozumie srq przez to obszar slu2qcy podmiotowi do sprzedaZy,

w szczegolnoSci do ustawienia stoisk, stragan6w, samochodow i sprzedaZy z rqki, itp.

s2
1. Wyznacza sig nastgpujqce targowiska miejskie na gruntach komunalnych
1) w dzielnicy Leszczyny przy ul icy Morcinka,
2) w dzielnicy Czerwionka przy ul icy 3 Maja,

1. Targowiska miejskie, o ktorych mowa w ust. 1
informacyjnymi.

oznaczone sA stosownymi tablicami

s3
Ustala siq regulamin targowisk miejskich w Gminie i MieScie Czerwionka - Leszczyny
w brzmieniu okreSlonym w za{qczniku do ntniejszej uchwaty.

s4

Wykonanie Uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5

Traci moc uchwala Nr XXlll/251l12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca
2012 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwtonka-
Leszczyny (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Slqskiego poz. 3449 ).

s6

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa
Slqskiego.



PROJEKT
Zalqcznik
d o  U c h w a l y  N r  . . . . . . . . . . . . . .
Rady Miejskiejw Czerwionce - Leszczynach
z  dn ia

REGULAMIN
TARGOWISK MIEJSKICH W GMINIE I  MIESCIE CZERWIONKA- LESZCZYNY

Przepisy o96lne

sl

l. Targowiskami miejskimi sE wyznaczone miejsca przeznaczone do handlu ze stoisk, straganow,
samochodow, z rgki itp.

2. Na targowiskach miejskich dopuszcza sig organizowanie imprez.
3. WaScicielem targowisk miejskich jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny, ktora wyznacza

zarzqdca - ZarzEd Dr6g i Slu2by Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny tel.
32 427 7543 lub 32 42 727 43.

4. Przed wejSciem na teren obiektu nale2y zapoznac siq z niniejszym regulaminem. Regulamin
bezwzglqdnie obowiqzuje wszystkich uzytkownikow obiektu.

5. Korzystajqcych z wrv. obiektow obowiqzujq nastgpujqce zakazy'.
l)  wnoszenia broni,
2) poslugiwania sig petardami i fajerwerkami za wyjEtkiem wypadk6w uzycia fajerwerkow

i petard przez organizatora imprezy zorganizowanej zgodnie z postanowteniami
$ 11 ust .2  i  ust .  3 ,

3) poslugiwania sig substancjami palnymi, zrqcymr, cuchnqcymi i tp.,
4) zaSmiecania terenu.

6. Sprawca zniszczenia lub uszkodzenia mienia gminnego na terenie obiektu zostanie pociqgnigty
do odpowiedzialnoSci przewidzianej w obowiqzujacych przepisach prawa.

Warunki iczas trwania handlu

s2

1. Targowiska miejskie w gminie i mieScie Czerwionka - Leszczyny czynne sq codziennie
w godzinach od 6o0-14oo, opr6cz niedziel i Swiqt, z wyjqtkiem ostatniej niedzieli pzed Swigtami
Wielkanocnymi i Swigtami Bozego Narodzenia.

2. Handlowcy zobowiqzani sq dostarczyi towar do miejsc handlowych do godz. Boo, w poze
zimowej dopuszcza sig zaopatrzenie do godz. 9oo.

3. Na targowiskach miejskich mogq sprzedawac towary wszystkie osoby prawne, fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadajEce osobowoSci prawnej, wykazujqce sig dokumentem
z rejestru wymaganego dla danego przedsiqbiorcy lub dowodem stwierdzajqcym prowadzenie
wlasnej produkcji, nie wymagajqcejwpisu do rejestru.

4. Osoby dokonujqce sprzedazy zobowiqzane sq do posiadania aktualnych dokumentow
potwierdzajqcych toZsamoSi oraz innych dokumentow umozliwiajqcych stwierdzenie legalnoSci
ich dzialalnoSci handlowej.

5. Sprzedawcy na targowiskach miejskich sq zobowiqzani do przestrzegania regulaminu,
przepisow sanitarnych, przeciwpozarowych oraz wszelkich innych powszechnie obowiqzujqcych
przepisow prawa.

s3
L Zabrania siQ wjazdu pojazdom na teren targowiska za wyjqtkiem realizacji potrzeb

rozladunkowych izaladunkowych na czas nie dlu2szy niZ20 minut. Zakaz ten nie dotyczy tych
samochodow, z ktorych realizowany jest handel z samochodu w SciSle wyznaczonych do tego
mieiscach.



2. Postoj samochodow moZe odbywac sie tylko w miejscu do tego pzeznaczonym
tj. na parkingu.

s4
Na targowiskach zabrania sig:

1) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej mu powierzchni
sprzeda2y oraz zmiany izamiany wyznaczonego miejsca spzeda2y,

2) odstgpowania miejsca sprzedaZy osobom trzecim.

Zasady utzymania czysto6ci i porzqdku

s5
Nadz6r nad targowiskami, o ktorych mowa w S 2 uchwaly, sprawuje dyrektor Zarzqdu Drog i Sluzb
Kom unalnych w Czenruionce-Leszczynach, poyzez u powaZn ionych pracown ikow.

s6

Funkcjonariusze straZy miejskiej sprawujq nadzor nad przestzeganiem przepisow regulaminu. W zwiqzku
z realizaqqzadania funkcjonariusze straZy miejskiej wydajq polecenia w celu usuntgcta nteprawidlowoSci.

s7

l. Sprzedawcy powinni wykonywac swoje czynnoSci w taki sposob, aby nie przeszkadzac innym
w sprzedazy i zakupie.

2. Sprzedawcy sE zobowiqzani do utrzymania porzqdku na stanowisku handlowym w trakcie i po
zakofrczeniu handlu, a w szczegolnoSci do usuniqcia odpadow w miejsce do tego pzeznaczone,
oraz stosowania sig do polecefi upowaZnionego pracownikaZarzqdu Drog iSlu2b Komunalnych
lub funkcjonariusza stra2y miejskiej.

3. Handel na targowisku miejskim w miejscach do tego nie wyznaczonych jest zabroniony
W szczegolnoSci zabrania siq ustawiania stragan6w w miejscach pzeznaczonych dla ruchu
i postoju pojazdow onzna ciqgach ruchu pieszego.

4. W sytuacjach wyjqtkowych zarzqdca moZe wyrazic zgodg na prowadzenie handlu na terenie
parkingu oraz w innych szczegolowo okreSlonych miejscach, w taki sposob, ktory nie bgdzie
powodowal zaklocenia ruchu kolowego i pieszego.

s8
Zezwala sig na sprzedaZ towar6w osobom prowadzqcym handel nie posiadajacym stalego miejsca handlu,
(ze stragan6w, samochod6w, przyczep itp ) tylko w miejscu wskazanym przez pracownikow sluzb
okre6lonych w $ 5 niniejszego regulaminu.

Oplaty pobierane na targowiskach

se
l. Od prowadzqcych handel pobierane sq:

1) oplata targowa jednorazowa za zajmowan4 powierzchniq, ktorej wysokoSc okre5la uchwala
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach, podejmowana na podstawie ustawy
z 12 slycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych,

2) naleZnoSc za korzystaniezurzqdzei targowych, w szczeg6lnoSci:
- czynsz za najem boksow,
- czynsz za najem gruntow pod kioski, kontenery usytuowane na stale, pojazdy,
- oplata za korzystanie z wody i szaletow znajdujqcych siq na targowisku

2. Wysoko5c nalezno6ci okreSlonych w ust.1 pkt.2 oraz sposob ich pobierania okreSla Burmistrz
Gminv i Miasta w drodze zarzadzenia.



Kontrola przestrzegania zasad korzystania z targowisk

s10

l. Na zqdanie wyznaczonego pracownika wskazanego przez dyrektora Zarzqdu Dr6g i Stu2b
Komunalnych w Czerwionce Leszczynach, posiadajqcego stosowne upowaZnienie
i legitymacjg sluzbow4 osoby prowadzqce handel majq obowiqzek okazac dowod wplaty oplat,
o ktorych mowa w 5 9.

2. Na zqdanie przedstawicieli wlaSciwych organow upowaZnionych do kontroli targowisk miejskich,
osoby prowadzqce handel winny okazac dokumenty upowaZniajqce do prowadzenia dzialalnoSc
handlowei.

Zasady korzystania z targowisk miejskich do celow innych ni2 handlowe

s11
l. Targowiska miejskie, zwane dalej,,obiektami", poza handlem pzeznaczone s4do organizowania

wystaw, zgromadzeh, imprez rozrywkowych, artystycznych, sportowych, szkolnych, jarmarkow.

2. Organizator kazdej imprezy, ktora bgdzie odbywac na terenie obiektu zawiadamia pisemnie
zarzqdcq w taki sposob, aby wiadomoSc o imprezie dotarla na 14 dni pzed jej rozpoczqciem.

3. Zawiadomienie powinno zawierac nastgpujqce dane:
1) nazwe, adres itelefon organizatora imprezy,
2) regulamin, program, harmonogram tmprezy,
3) datg, godzinQ rozpoczecia, planowany czas trwania oraz przewidywanq liczbg uczestnikow.

4. Zarzqdca odmowi zgody na organizacjq imprezy, jezeli przebieg imprezy moze zagz2ac2yciu
lub zdrowiu ludzi oraz w sytuacji, gdy cel imprezy nie daje sig pogodzic z obowiqzujqcymi
przepisami prawa.

5. W sytuacji odmowy wyraZenia zgody zarzqdca pisemnie zawiadamia organizatora imprezy
o zajqtym stanowisku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust.2

6. Organizator imprezy materialnie odpowiada za pomieszczenia i znajduj4ce sig w nich
wyposazenie otaz zobowiEzuje sig do pokrycia wszelkich start powstalych w okresie korzystania
z obiektu.

7. Zarzqdca nie ponosi odpowiedzialnoSci za przebieg i bezpieczer'rstwo osob uczestniczqcych
w imorezie.

8. Uznaje sig, Ze ka2da osoba, ktora weszla na teren obiektu zapoznala siq z postanowieniami
regulaminu, programu, harmonogramu imprezy i zobowiqzala sig do przestrzegania jego
postanowiei oraz instrukcji bezpieczeistwa, a takZe zalecefrwlaSciciela obiektu i organizatora
imprezy.

Odpowiedzialno56 za naruszenie regulaminu

s12

Kto narusza przeprsy S 7 i S 8 Regulaminu podlega kaze gzywny przewidzianej w obowi4zujqcych
przepisach.

Postanowienia koficowe

s13

1. W sytuacjach nagtych zdarzen losowych, klqsk zywiolowych, zagro2enia 2ycia lub zdrowia ludzi
oaz w kazdej innej uzasadnionej sytuacji, wlaSciciel lub zarzqdzajAcy targowiskiem miejskim
jest upowazniony do zawieszenia dzralalnoSci targowiska miejskiego. Zawieszenie dzialalnoSci
moze byd czqSciowe lub calkowite.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 nie jest zwracana pobrana oplata targowa.
3. Ksi4zka skarg i wnioskow znajduje sig w biurze administratora w budynku socjalno-biurowym na

terenie obiektu.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem majq zastosowanie w szczeg6lnoSci

przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeirstwie imprez masowych (Dz. U. 22009 r.



Nr 62, poz. 504 z p62nielszymi zmianami), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 124 ), ustawy z dnia 5 lipca '1990 r prawo
o zgromadzeniach ( Dz. U. z 1990 r. Nr 51 , poz.297 z p62niejszymi zmianami), ustawy z dnia26
pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (test jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z p62niejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996r.
o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ), ustawy
z dnia 9listopada 1995 r. o ochronie zdrowia pzed nastgpstwami uZywania tytoniu iwyrobow
tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 zp62niejszymizmianami).

n


