
Załącznik 
do Uchwały Nr XVII/184/2007
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2007 r.                  

REGULAMIN

PLACÓW TARGOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

I. Miejsce i czas trwania targów:

  § 1

1. Place  targowe  na  terenie  Gminy  i  Miasta  czynne  są  codziennie  w  godzinach  od  600 –1400 

z wyjątkiem niedziel i świąt.
2. Placami targowymi są w rozumieniu tego regulaminu, wyznaczone niżej miejsca przeznaczone 

do handlu ze stoisk, samochodów, od ręki itp.

§ 2

1. Ustala się następujące place targowe na gruntach komunalnych:
1)  targowisko w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Morcinka,
2)  plac w dzielnicy Czerwionka przy ulicy 3-go Maja (obok hali sportowej).

2.  Powyższe  miejsca  winne  być  oznaczone  tablicą  i  mieć  dostępny  dla  wszystkich  niniejszy 
regulamin.

II. Warunki uczestnictwa:

§ 3

Na placach targowych mogą sprzedawać wszystkie osoby prawne i  fizyczne mogące wykazać się 
dokumentem  z  rejestru  wymaganego  dla  danego  przedsiębiorcy  lub  dowodem  stwierdzającym 
prowadzenie własnej produkcji, nie wymagającej wpisu do rejestru.

§ 4

Na  placach targowych nie może być prowadzona:
1) sprzedaż  materiałów  wybuchowych,  pirotechnicznych,  żrących,  cuchnących,  trucizny, 

artykułów szkodliwych dla zdrowia,
2) sprzedaż, podawanie, spożywanie napojów alkoholowych,
3) sprzedaż  i  wymiana  nagranych,  niekoncesjonowanych:  kaset  wideo,  kaset,  płyt  i  innych 

nośników zawierających nagrania audio-wideo i programy komputerowe,  
4) sprzedaż żywych zwierząt, ptaków i drobiu,
5) sprzedaż mleka nie pasteryzowanego,
6) sprzedaż innych artykułów, których obrót jest niedozwolony z mocy odrębnych przepisów,
7) działalność  niezgodna  z  przepisami  prawa  lub  zasadami  współżycia  społecznego

(np. gry hazardowe).

§ 5

Ograniczenia wymienione w § 4 pkt. 2 i 6 nie obejmują stałych pawilonów handlowych wybudowanych 
na gruntach prywatnych w granicach targowiska.

III. Przepisy porządkowe i opłaty targowe:

§ 6

Nadzór  nad  placami  targowymi  wypełnia  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych
w Czerwionce-Leszczynach, poprzez upoważnionych pracowników jednostki.



§ 7

Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów regulaminu 
i wydawać polecenia w celu usunięcia nieprawidłowości.

§ 8

1. Sprzedawcy powinni wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym 
w sprzedaży i zakupie.

2. Sprzedawcy są zobowiązani do utrzymania porządku na stanowisku handlowym w trakcie i po 
zakończeniu handlowania oraz stosowania się do poleceń upoważnionego pracownika Zarządu 
Dróg i Służb Komunalnych.

3. Zabrania się ustawiania straganów w sposób samowolny w miejscach przeznaczonych dla ruchu 
pojazdów i przejściach dla pieszych.

§ 9 

Zezwala  się  na  sprzedaż  towarów  handlowcom  nie  posiadającym  stałego  miejsca  handlu
(ze  straganów,  samochodów,  przyczep  itp.)  tylko  w  miejscu  wskazanym  przez  pracowników 
wymienionych w § 6 lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

IV. Opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku:

§ 10

Od sprzedawców pobierana jest:
1) opłata  targowa  jednorazowa  za  zajmowaną  powierzchnię,  której  wysokość  każdorazowo 

określa uchwała Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach,
2) opłaty dodatkowe:

a) opłata za najem boksów,
b) czynsz za najem gruntów pod:

- ogródki, pawilony, pojazdy,
- kioski, budki, kontenery usytuowane na stałe,

c) opłata za korzystanie z wody i szalet znajdujących się na  placu targowym.
     3)  wysokość opłat określona  w punkcie 2) w ppkt. od a) do c) oraz sposób ich pobierania określa 

Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.

 § 11

1. Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień przez wyznaczonego pracownika Zarządu Dróg 
i Służb Komunalnych w godz. Od 700 – 1000  , który  zobowiązany jest do wydania pokwitowania 
wg. ustalonego wzoru.

2. Sprzedawcy  zobowiązani  są  do  uiszczenia  stosownych  opłat  i  przechowywania  kwitów 
targowych dla kontroli.  Brak kwitu stanowi podstawę do ponownego pobrania opłaty targowej.

V. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu i odrębnych przepisów.

§ 12

Za  nieprzestrzeganie  postanowień  Regulaminu  oraz  za  sprzedaż  artykułów,  które  nie  mogą  być 
wprowadzane  do  obrotu  w  handlu  na  targowisku,  będą  nakładane  sankcje  karne  przewidziane
w Kodeksie Wykroczeń i ustawach szczegółowych.


