
UCHWAŁA NR XLVIII/440/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 1 września 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich. 

 

Na podstawie art.18, ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) uchwala 

się co następuje: 

§ 1.  1. Targowiska miejskie w Pińczowie przy ul.Republiki Pińczowskiej i przy ulicy Armii Ludowej czynne są 

codziennie w godzinach od 400 do 17 00. 

2. Targowiskami miejskimi administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

w Pińczowie.  

3. Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.  

4. Kierownikiem targowiska jest osoba wyznaczona przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie.  

§ 2. Na Targowiskach może być prowadzona sprzedaż artykułów rolno-spożywczych, przemysłowych, mięsa 

z uboju oraz mała gastronomia, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.  

§ 3.  1. Prowadzenie działalności handlowej i usługowej na terenie Targowisk nie może powodować utrudnień 

w ruchu kołowym i pieszym na jego terenie i pobliskiej okolicy. 

2. Podmioty prowadzące handel i działalność usługową na Targowiskach, obowiązane są do przestrzegania 

Regulaminu Targowisk Miejskich, przepisów p.poż., sanitarnych, epidemiologicznych oraz innych dotyczących 

prowadzonej przez te podmioty działalności.  

3. Sprzedający oraz podmioty prowadzące działalność usługową, obowiązani są do zapewnienia w czasie 

sprzedaży lub świadczonych usług, utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest 

dana działalność.  

4. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym do prowadzenia działalności 

miejscem.  

5. Po zakończeniu sprzedaży lub świadczenia usług, miejsce bezpośrednio wykonywanej działalności i jego 

najbliższe otoczenie winny być uporządkowane, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników. 

6. Zabrania się pozostawiania na placu i w jego najbliższym otoczeniu, po godzinach otwarcia Targowisk, 

wózków, skrzynek, regałów, namiotów i innych opakowań oraz urządzeń handlowych.  

7. Miejsca sprzedaży lub świadczenia usług wyznacza kierownik Targowisk lub pracownik przez niego 

upoważniony.  

8. Miejsca sprzedaży lub świadczenia usług nie mogą: 

§ 4.  1. Wysokość opłaty targowej ustala Rada Miejska w Pińczowie. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest 

dokument poświadczający wpłatę opłaty targowej wystawiony przez inkasenta, który należy zachować do kontroli 

i posiadać stale przy sobie w miejscu sprzedaży. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z urządzeń targowych i usług oferowanych przez administratora targowisk ustala

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie. Opłaty te są 

zamieszczone na tablicach ogłoszeń znajdujących się na targowiskach.  

3. Administrator targowiska nie ponosi odpowiedzialności za znajdujący się na terenie targowiska towar i inne 

mienie.  

4. Wszelkie uwagi i skargi o pracy Targowisk powinny być kierowane do Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie ul. Słabska 13.  

§ 5. Niniejszy regulamin podlega wywieszeniu na tablicy w obrębie każdego targowiska w miejscu ogólnie 

dostępnym i widocznym.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Legionistów oraz zmianą nazwy ulicy Topolowej na ulicę Armii 

Ludowej a także budową nowej targowicy miejskiej przy ulicy Republiki Pińczowskiej istnieje konieczność podjęcia 

stosownej uchwały w sprawie targowisk miejskich. Uchwała ta określa lokalizację i regulamin targowisk miejskich.  

1) znajdować się na ciągach pieszych, jezdniach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub w miejscach hamujących 

ruch, 

2) podlegać odstąpieniu przez osobę, której to miejsce zostało wyznaczone, innej osobie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pińczowie  

 

Marek Omasta 
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