
Uchwała Nr LVII/395/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 20 października 2010 roku 
 

w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                                     
z późn. zm.) Rada Miejska Drezdenka uchwala, co następuje: 

§1 Ustala się regulamin targowiska przy Placu Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
,,SCH’’ przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku w brzmieniu stanowiącym załącznik                       
do niniejszej uchwały. 

§2 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc : 
1. Uchwała nr VIII/54/03  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003roku                          

w sprawie targowisk gminnych,  
2. Uchwała Nr XLIII/380/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005 roku                    

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 
2003roku w sprawie targowisk gminnych, 

3. Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2004 roku                      
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 
2003roku w sprawie targowisk gminnych 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr LVII/395/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 20 października 2010 roku  

Regulamin targowiska  

§1 

1. Prowadzenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku jest 
zadaniem własnym gminy, służącym zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców. 

 
2. Targowisko czynne jest we wtorki i piątki w godz. od 6.00 do 14.00,  za wyjątkiem świąt. 

 
3. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są wszelkie informacje 

dotyczące targowiska tj regulamin targowiska, cennik opłaty targowej oraz wewnętrzne 
zarządzenia, ogłoszenia). 

 
4. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Drezdenka. 

 
5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne                  

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć                    
w obrocie towarowym. 

6. Miejsca dla osób dokonujących sprzedaży na targowisku wyznacza inkasent lub inna 
osoba upoważniona przez Burmistrza Drezdenka. 

 

§ 2  Na targowisku zabrania się sprzedaży : 

1. zwierząt gospodarskich 
2. napojów alkoholowych; 
3. broni, amunicji i materiałów wybuchowych; 
4. mięsa, wędlin, ryb (z wyjątkiem żywych), grzybów świeżych i suszonych rosnących                         

w warunkach naturalnych , nieposiadających atestów określonych przez odrębne 
przepisy; 

5. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny 
przez odrębne przepisy. 
 
 

§ 3 Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 
 

1. przestrzegania regulaminu targowiska; 
2. przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz 

innych obowiązujących w obrocie towarowym; 
3. utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz 

usunięcia po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań, kartonów i odpadów 
pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą; 



4. posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez 
inkasenta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Drezdenka ; 

5. uwidocznienia ceny oferowanych towarów i usług w sposób zapewniający prostą i nie 
budzącą wątpliwości informację o jej wysokości; 

6. używania na targowisku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji 
oraz ustawienia ich w taki sposób, aby klienci mieli możliwość stwierdzenia 
prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia; 

7. wyposażenia miejsc sprzedaży  w czytelne tabliczki informacyjne zawierające imię, 
nazwisko lub nazwę firmy prowadzącej sprzedaż oraz adres zamieszkania lub siedziby 
firmy, umieszczone w miejscu widocznym dla kupującego. 

8. uiszczenia opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej Drezdenka 
 

§ 4  

1. Wysokość opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej Drezdenka. 
2. Opłata targowa jest pobierana za pośrednictwem inkasenta, wydającego stosowne 

pokwitowanie.  
3. Handlujący winien posiadać dowód dokonania opłaty targowej do momentu opuszczenia 

targowiska a w  razie kontroli okazać go kontrolującym. 
4. Prawo do kontroli pokwitowań dokonania opłaty targowej mają: 

   1) osoby upoważnione przez Burmistrza Drezdenka; 
   2) pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Drezdenka; 
   3) inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 
 

 

 

  



Uzasadnienie 

Podstawą prawną zarządzania targowiskiem gminnym jest uchwała rady gminy podejmowana na 
podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1  cytowanej ustawy , zadania własne gminy obejmują 
sprawy targowisk i hal targowych.  
Dotychczasowy regulamin targowisk miejskich  został uchwalony przez Radę Miejską                            
w Drezdenku w 2003 roku i zmieniony w roku 2005. Przez pięć lat obowiązywania wiele jego 
zapisów wymagało zmian, uszczegółowienia i wyjaśnienia. Stąd też istnieje potrzeba stworzenia 
zupełnie nowego regulaminu, który by odpowiadał potrzebom dnia dzisiejszego.   
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę  Miejską  uchwały                     
w sprawie ustalenia nowego regulaminu targowiska. 
 


