
Załącznik do uchwały nr L/273/2018 
Rady Gminy Malczyce 
z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 
 

REGULAMIN TARGOWISKA W MALCZYCACH 
 
 
§ 1. Regulamin określa tryb i zasady korzystania z targowiska, zlokalizowanego jest 
w Malczycach przy ul. 1 Maja, w obrębie działek geodezyjnych nr 176 i 177, obręb Malczyce.  
 
§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Malczyce. 
2. Zarządcą targowiska są Malczyckie Usługi Komunalne sp. z o.o. 
 
§ 3. 1. Dla prowadzenia handlu określonego w niniejszym regulaminie jako dzień targowy 
wyznacza się środę od godz. 6.00 do zakończenia targu. 
2. Targowisko czynne jest codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, ustawowo wolnych od 
pracy. 
 
§ 4. 1 Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  
2. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły niewyłączone z obrotu na 
podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
3. Handel na targowisku może być prowadzony ze stałych stanowisk, namiotów, przyczep, 
pojazdów samochodowych, z ręki, kosza, wózka, z ziemi. 
4. Handel artykułami spożywczymi powinien odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi 
w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
5. Na targowisku zabrania się sprzedaży: napojów alkoholowych, zwierząt, mięsa, produktów  
ropopochodnych i środków ochrony roślin, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 
broni i amunicji i innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana na 
podstawie odrębnych przepisów. 
6. Miejsce prowadzenia handlu nie może być wyznaczone w sposób utrudniający ruch 
pojazdów i pieszych.  
7. Wszystkie towary, pojazdy, elementy wyposażenia stoisk wraz z handlującym muszą być 
rozmieszczone w obrębie jednego wyznaczonego stanowiska handlowego. 
8. Dopuszcza się możliwość zajęcia przez jednego handlującego kilku wydzielonych miejsc 
handlowych, pod warunkiem, że są dostępne wolne stanowiska. 
 
§ 5. 1. Targowisko podzielone jest na sekcje: 

1) handlu produktami rolnymi 
2) handlu ekologicznymi produktami rolnymi 
3) drobnego handlu. 

2. W przypadku braku zainteresowania handlem określonym w pkt. 1 i 2  dopuszcza się 
możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc na sprzedaż pozostałych towarów. 
 
 § 6. 1. Handlujący i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe 
czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 
2. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska, 
2) wniesienia dziennej opłaty targowej po zajęciu miejsca na targowisku, 
3) stosowania się do zarządzeń zarządcy targowiska, 
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz 

innych obowiązujących w obrocie towarowym, 



5) utrzymania w czystości miejsca, na którym prowadzony jest handel oraz 
uporządkowania tego miejsca po zakończeniu sprzedaży i usunięcia odpadów 
i śmieci do przeznaczonych na ten cel pojemników, 

6) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez 
zarządcę targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności 
prowadzonej działalności handlowej, 

7) uwidaczniania ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący 
wątpliwości. 

3. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu 
wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych. 
 
§ 7. 1. Osoby handlujące, o których mowa w  § 4 ust. 1  obowiązane są do wniesienia opłaty 
targowej i zachowania dowodu jej wpłaty.  
2. Opłata targowa pobierana jest zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Malczyce 
w sprawie opłaty targowej.  
3. Do pobierania opłaty targowej uprawniony jest wyznaczony inkasent. 
4. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wystawione przez 
inkasenta, które należy zachować do czasu opuszczenia terenu targowiska i okazywać do 
kontroli osobom uprawnionym.  
 
§ 8. Zarządca targowiska odpowiada za stan sanitarno-porządkowy targowiska, a także za 
bieżące utrzymywanie czystości terenu targowiska, w tym ciągów komunikacyjnych i terenu 
przyległego do targowiska oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania toalety 
znajdującej się w granicach targowiska.  
 
§ 9 . 1. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmowane są w siedzibie 
zarządcy targowiska.  
2. W razie nieprzestrzegania przez osobę handlującą na targowisku postanowień 
regulaminu, zarządca targowiska ma prawo zakazać prowadzenia handlu w dniu 
stwierdzenia uchybienia przez osobę uchylającą się od ich stosowania bez zwrotu 
dokonanych opłat.  
 


