Załącznik nr 1
REGULAMIN TARGOWISKA
I.

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej
w Chojnicach
Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 1.Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:
Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i usługową na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
Producenci środków spożywczych wytworzonych we własnych gospodarstwach
rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych.
Rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego – własne
przedmioty wytworzone.
Zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.
Osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.
2.

3.

Towary wyłączone ze sprzedaży na targowisku.
§ 2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:
nafta, benzyna, spirytus skażony, trucizny, środki lecznicze z wyjątkiem ziół,
zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe,
broń, amunicja, materiały wybuchowe,
dietetyczne środki spożywcze,
mleko niepasteryzowane,
dziczyzna,
pieczywo i wyroby ciastkarskie nieopakowane,
grzyby i przetwory grzybowe, z wyjątkiem hodowlanych.
Ryby i przetwory rybne mogą być sprzedawane przy użyciu specjalistycznych
środków transportowych służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów,
zapewniających odpowiednie warunki sanitarne.
Handel okrężny mięsem, jego przetworami, drobiem, tłuszczami zwierzęcymi
i roślinnymi może być prowadzony wyłącznie w miejscach wyznaczonych
w uzgodnieniu z właściwym terenowym inspektorem sanitarnym oraz właściwym
weterynaryjnym inspektoratem sanitarnym.
Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych
i hodowlanych mogą być sprzedawane przez ich producentów tylko w stanie
nieprzetworzonych.

III.

Przepisy porządkowe.

§ 3. 1. Prowadzącym targowisko w rozumieniu niniejszego regulaminu jest
inkasent opłaty targowej wyznaczony Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach.
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2. Prowadzący targowisko sprawuje bezpośredni nadzór nad targowiskiem,
odpowiada za stan sanitarno-porządkowy targowiska.
3. Prowadzący targowisko czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu
i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadamia o tym fakcie osoby
wymienione w § 13
4. Prowadzący targowisko może świadczyć usługi na terenie targowiska w zakresie:
- rezerwacji miejsc handlowych w odniesieniu do podmiotów, które prowadzą
działalność handlową,
- wynajmu urządzeń targowiska ( ławy, stoły, wózki do przewozu towarów, itp.)
5. Na targowisku miejskim obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz wprowadzania psów.
§ 2. 1. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław,
stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się wg wskazań prowadzącego
targowisko.
2. Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które
dokonały rezerwacji miejsca na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego.
1. Zarezerwowane miejsce handlowe nie zajęte do godz. 8.00 w danym dniu
handlowym może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadzącego
targowiska tylko w tym dniu.
2. Zabrania się ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach i w przejściach
przeznaczonych dla ruchu pieszego i pojazdów.
§ 3. Osoby prowadzące działalność handlową zobowiązane są do przestrzegania
regulaminu targowiska i przepisów dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej zawartych w innych aktach prawnych.
§ 4. 1. Pojazdy zaopatrujące punkty handlowe mogą znajdować się na terenie
targowiska w godz. od 17.00 – 8.00.
2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy (samochody, przyczepy, wozy),
z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.
3. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska.
§ 5. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach nie
wyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 6 .Sprzedawca zobowiązany jest oznaczyć miejsca sprzedaży swoim
imieniem, nazwiskiem oraz numerem zezwolenia.

§ 7. Sprzedawca zobowiązany jest uwidocznić na towarach wystawionych do
sprzedaży ceny w sposób zapewniający właściwą informację o ich wysokości.
§ 8. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie
jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, sztuka i ich
pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku musza mieć ważną cechę
legalizacyjną.
3. Przyrządy pomiarowe należy ustawiać i użytkować w taki sposób, aby kupujący
mieli możliwość sprawdzenia prawidłowości rzetelności ważenia i mierzenia.
§ 9. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny
wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży
i zakupie towarów.
§ 10 1. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku
w czasie trwania handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu
działalności handlowej.
2. Dzierżawcy nieruchomości w obrębie targowiska zobowiązani są do posiadania
pojemników na odpady komunalne oraz umowy zawartej na odbiór
w/w odpadów.
§ 11. Targowisko powinno być opróżnione w ciągu 3 godzin po upływie
wyznaczonych godzin handlu, a następnie doprowadzone do czystości przez
prowadzącego targowisko.
§ 12. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia prowadzący
targowisko lub osoba przez niego upoważniona.
§ 13. Uprawnionym do kontroli funkcjonowania targowiska i przestrzegania
niniejszego regulaminu są:
1. Straż Miejska w Chojnicach,
2. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Chojnice.
IV.

Opłaty za korzystanie z targowiska.

§ 14. 1. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszczania dziennej, jednorazowe
opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku w wysokości ustalonej przez Radę
Miejską w Chojnicach. Opłaty pobierają za pokwitowaniem wyznaczeni inkasenci.
2. Sprzedawcy mogą korzystać odpłatnie z urządzeń targowiska i usług świadczonych
przez prowadzącego targowisko. Należność za korzystanie z usług i urządzeń
targowiska ustala prowadzący targowisko.
3. Cennik opłat targowych i opłat za korzystanie z urządzeń targowiska powinien być
podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń targowiska.
V.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice
Nr 92 z dnia 12 października 2010

Załącznik nr 2
REGULAMIN TARGOWISKA
I.

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin dotyczy targowisk zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice
tj.: Angowickiej, Placu Piastowskim.
Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 1.Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:
Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i usługową na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
Producenci środków spożywczych wytworzonych we własnych gospodarstwach
rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych.
Rzemieślnicy i twórcy przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego – własne
przedmioty wytworzone.
Zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.
Osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane.

II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.
2.

3.

Towary wyłączone ze sprzedaży na targowisku.
§ 2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:
nafta, benzyna, spirytus skażony, trucizny, środki lecznicze z wyjątkiem ziół,
zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe,
broń, amunicja, materiały wybuchowe,
dietetyczne środki spożywcze,
mleko niepasteryzowane,
dziczyzna,
pieczywo i wyroby ciastkarskie nieopakowane,
grzyby i przetwory grzybowe, z wyjątkiem hodowlanych.
Ryby i przetwory rybne mogą być sprzedawane przy użyciu specjalistycznych
środków transportowych służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów,
zapewniających odpowiednie warunki sanitarne.
Handel okrężny mięsem, jego przetworami, drobiem, tłuszczami zwierzęcymi
i roślinnymi może być prowadzony wyłącznie w miejscach wyznaczonych
w uzgodnieniu z właściwym terenowym inspektorem sanitarnym oraz właściwym
weterynaryjnym inspektoratem sanitarnym.
Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych
i hodowlanych mogą być sprzedawane przez ich producentów tylko w stanie
nieprzetworzonych.

III.

Przepisy porządkowe.

§ 3. 1. Prowadzącym targowisko w rozumieniu niniejszego regulaminu jest
inkasent opłaty targowej wyznaczony Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach.
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2. Prowadzący targowisko sprawuje bezpośredni nadzór nad targowiskiem,
odpowiada za stan sanitarno-porządkowy targowiska.
3. Prowadzący targowisko czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu
i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadamia o tym fakcie osoby
wymienione w § 13
4. Prowadzący targowisko może świadczyć usługi na terenie targowiska w zakresie:
- rezerwacji miejsc handlowych w odniesieniu do podmiotów, które prowadzą
działalność handlową,
- wynajmu urządzeń targowiska ( ławy, stoły, wózki do przewozu towarów, itp.)
5. Na targowisku miejskim obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz wprowadzania psów.
§ 2. 1. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław,
stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się wg wskazań prowadzącego
targowisko.
2. Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które
dokonały rezerwacji miejsca na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego.
1. Zarezerwowane miejsce handlowe nie zajęte do godz. 8.00 w danym dniu
handlowym może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadzącego
targowiska tylko w tym dniu.
2. Zabrania się ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach i w przejściach
przeznaczonych dla ruchu pieszego i pojazdów.
§ 3. Osoby prowadzące działalność handlową zobowiązane są do przestrzegania
regulaminu targowiska i przepisów dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej zawartych w innych aktach prawnych.
§ 4. 1. Pojazdy zaopatrujące punkty handlowe mogą znajdować się na terenie
targowisk:
- Plac Piastowski w godz. od 17.00 – 8.00.
- ul. Angowicka w godz. od 13.00 – 8.00
2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy (samochody, przyczepy, wozy),
z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.
3. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska.
§ 5. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach nie
wyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.

§ 6 .Sprzedawca zobowiązany jest oznaczyć miejsca sprzedaży swoim
imieniem, nazwiskiem oraz numerem zezwolenia.
§ 7. Sprzedawca zobowiązany jest uwidocznić na towarach wystawionych do
sprzedaży ceny w sposób zapewniający właściwą informację o ich wysokości.
§ 8. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie
jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, sztuka i ich
pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku musza mieć ważną cechę
legalizacyjną.
3. Przyrządy pomiarowe należy ustawiać i użytkować w taki sposób, aby kupujący
mieli możliwość sprawdzenia prawidłowości rzetelności ważenia i mierzenia.
§ 9. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny
wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży
i zakupie towarów.
§ 10 1. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku
w czasie trwania handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu
działalności handlowej.
2. Dzierżawcy nieruchomości w obrębie targowiska zobowiązani są do posiadania
pojemników na odpady komunalne oraz umowy zawartej na odbiór
w/w odpadów.
§ 11. Targowisko powinno być opróżnione w ciągu 3 godzin po upływie
wyznaczonych godzin handlu, a następnie doprowadzone do czystości przez
prowadzącego targowisko.
§ 12. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia prowadzący
targowisko lub osoba przez niego upoważniona.
§ 13. Uprawnionym do kontroli funkcjonowania targowiska i przestrzegania
niniejszego regulaminu są:
1. Straż Miejska w Chojnicach,
2. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Chojnice.
IV.

Opłaty za korzystanie z targowiska.

§ 14. 1. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszczania dziennej, jednorazowe
opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku w wysokości ustalonej przez Radę
Miejską w Chojnicach. Opłaty pobierają za pokwitowaniem wyznaczeni inkasenci.
2. Sprzedawcy mogą korzystać odpłatnie z urządzeń targowiska i usług świadczonych
przez prowadzącego targowisko. Należność za korzystanie z usług i urządzeń
targowiska ustala prowadzący targowisko.
3. Cennik opłat targowych i opłat za korzystanie z urządzeń targowiska powinien być
podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń targowiska.

V.
Postanowienia końcowe.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice
Nr 92 z dnia 12 października 2010

