UCHWAŁA NR XLVII/451/2014
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie
Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) - Rada Miejska w Sztumie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie oraz Nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
28 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja
2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do wyznaczania dodatkowych miejsc do prowadzenia
sezonowego handlu obwoźnego artykułami ogrodniczymi i sadowniczym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/451/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 października 2014 r.
REGULAMIN
TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SZTUMIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Targowiskiem miejskim, w rozumieniu niniejszego regulaminu, są niżej wymienione miejsca
obejmujące działki Nr 491, 492, 493, 544/11 oraz działki nr 544/2 , 544/6, 544/8, 544/9, 544/10, 546/5, położone
w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16, zgodnie z załączoną mapą, przeznaczone do handlu w hali targowej,
z przyczep, pojazdów samochodowych, z koszy, z ręki.
2. Właścicielem targowiska miejskiego jest Gmina.
3. Targowisko Miejskie w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od godz. 7.00 do godz. 17.00, w soboty w godz. od 7,00 do 15,00.
4. Sprzedający zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia Hali Targowej po wyznaczonych
w ust. 2 godzinach zamknięcia.
W sytuacjach szczególnych przebywanie w Hali Targowej po godzinach zamknięcia
winno być wcześniej uzgodnione z Administratorem.
5. W niedzielę oraz w pozostałe dni wolne od pracy w godzinach innych poza opisanymi w ust. 2, targowisko
może być czynne na wniosek handlowców.
6. Administratorem targowiska miejskiego jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Sztumie ul. Kochanowskiego 28.
7. Zasady organizacyjne i porządkowe w hali targowej i na terenie targowiska ustala administrator targowiska.
Rozdział 2.
Warunki uczestnictwa w handlu
§ 2. 1. Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowisku są wszystkie osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze prowadzące działalność handlową, gastronomiczną i usługową.
2. Inne osoby nieposiadające statusu przedsiębiorcy, w tym prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie
w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa
śródlądowego, a także sprzedawcy posiłków domowych.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 są zobowiązane do posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego
ustalenie ich tożsamości.
4. Sprzedaż towarów może odbywać się z pojazdów lub przyczep, w miejscach wskazanych przez
Administratora. Wymogi sanitarne dotyczące środków transportu, z których sprzedawane są środki spożywcze,
określają są odrębnymi przepisami.
5. Pierwszeństwo do zajmowania w hali określonych miejsc posiadają osoby, które mają na nie miesięczną
opłatę targową.
6. Jeżeli osoba dysponująca miesięczną opłatą targową stołu lub placu nie zajmie go w dniu targu do godz. 8.30
administrator może w danym dniu zaoferować ten stół lub plac innemu handlującemu.
7. Osoby korzystające z miejsc lub placu należących do targowiska i podlegających wykupieniu miesięcznej
opłaty targowej, mają obowiązek na żądanie okazać aktualny dowód uiszczenia należności z tego tytułu.
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Rozdział 3.
Towary dopuszczone do sprzedaży oraz wymogi dotyczące obrotu artykułami żywnościowymi
§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, niewyłączone z obrotu na mocy
odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. W szczególności mogą być sprzedawane:
a) artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego,
artystycznego i rzemiosła,
b) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia,
w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i drzewka owocowe,
c) drobne, żywe zwierzęta i inwentarz domowy, w tym zwłaszcza króliki, ptactwo domowe i
gołębie.
2. Sprzedaż żywych zwierząt powinna odbywać się w sposób gwarantujący przestrzeganie
przez sprzedającego przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2013r poz. 856 ).
§ 4. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach
wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości.
2. Każdy sprzedający odpowiada za jakoś sprzedawanych przez siebie towarów lub
świadczonych usług.
3. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich
miejsc lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.
§ 5. 1. Do ważenia i mierzenia towarów powinny być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym tj. metr, litr i ich pochodne oraz powszechnie stosowane.
2. Narzędzia pomiarowe używane przy sprzedaży powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być
ustawione lub użytkowane w sposób umożliwiający kupującym stwierdzenie prawidłowości i rzetelności ważenia
i mierzenia.
§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem :
a) napojów alkoholowych;
b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, substancji i płynów łatwopalnych, toksycznych oraz żrących;
c) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu;
d) papierów wartościowych;
e) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, oraz pirotechnicznych;
f) innych artykułów , których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów;
g) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
h) kamieni szlachetnych , metali szlachetnych i przedmiotów z nich wykonanych.
2. Sprzedaż artykułów spożywczych i gastronomicznych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony
w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.
3. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku po spełnieniu wymogów
określonych w odrębnych przepisach prawa.
4. Na targowisku obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży oraz spożywania alkoholu, a także prowadzenia
działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu .
5. Osoby nieprzestrzegające zakazu będą usuwane z terenu Hali Targowej.
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6. Na terenie Hali Targowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
7. Zabrania się na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z wyjątkiem
losów loterii książkowych.
8. Zabrania się uprawiania gier hazardowych / np. gra w „trzy karty”, „kubki” /.
9. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonymi miejscami.
10. Ekspozycja towarów jest możliwa tylko w takim zakresie w jakim nie utrudnia to komunikacji klientom
Hali Targowej. Ekspozycja ta w każdym przypadku nie może jednak przekroczyć 20 cm.
Rozdział 4.
Przepisy porządkowe
§ 7. Osoby handlujące na targowisku są obowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów
sanitarnych, epidemiologicznych, p.poż, BHP, posiadania wymaganych przepisami prawa koncesji i zezwoleń
w miejscu sprzedaży. przestrzegania porządku oraz zasad współżycia społecznego.
§ 8. 1. Miejsca sprzedaży, z wyłączeniem obiektów stałych, wyznacza administrator targowiska.
2. Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, miejscach parkingowych (poza miejscami sezonowo
wyznaczonymi do handlu), chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób ograniczający ruch
pieszy i kołowy.
3. W przypadku braku miejsc handlowych administrator informuje o tym zainteresowanych.
4. Parkowanie pojazdów samochodowych w sąsiedztwie Hali Targowej jest dozwolone w
miejscach do tego wyznaczonych.
5. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu
miejsca , w którym dokonuje się sprzedaży.
6. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu i najbliższego otoczenia winno być pozostawione w stanie
czystym i uporządkowanym , a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel kontenerów.
7. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie
i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
§ 9. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia ,
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia będzie wstrzymana przez Administratora Hali
Targowej, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Malborku lub Policję i Straż Miejską w Sztumie.
§ 10. 1. Od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku, pobiera się dzienną opłatę
targową zgodnie z uchwałą o wysokości stawek opłaty targowej, za pośrednictwem
inkasenta, który wydaje pokwitowanie na imiennych blankietach Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie.
2. Dowód opłaty targowej handlujący zobowiązany jest posiadać przez cały czas prowadzenia
handlu i okazywać na żądanie uprawnionych organów kontrolnych.
§ 11. 1. Administratora targowiska zobowiązuje się do:
a/ zapewnienia czystości i porządku na targowisku,
b/ wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej,
egzekwowanie od prowadzących działalność przestrzegania niniejszego Regulaminu.
c/ dbałości o właściwą organizację techniczną obsługi targowiska.
d/ współdziałanie z organami takimi jak: Policja, Sanepid, PIH, organy kontroli skarbowej, Straż Miejska,
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e/ prowadzenia dla obiektów należących do targowiska stosownej dokumentacji wynikającej z przepisów
prawa budowlanego, ich utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz usuwanie ich usterek
uniemożliwiających ich bezpieczne użytkowanie,
f/ nadzoru nad utrzymaniem sprawności urządzeń i technicznej obsługi instalacji wod-kan., sieci
elektrycznych, wentylacji w ciągach komunikacyjnych ogólno-dostępnych oraz prowadzenie ich systematycznej
konserwacji,
2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są:
a/ Straż Miejska,
b/ upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie,
c/ administrator targowiska.
3. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. Każdy, kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu, podlega karom określonym w prawie
o wykroczeniach.
§ 13. Skargi i wnioski przyjmuje Administrator w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00.
§ 14. Korzystający z targowiska naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze
wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy
związane z lokalizacją targowisk i ustalaniem ich regulaminów. Proponowany regulamin zawiera uregulowania
konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania targowiska. Określa on lokalizację targowiska i zasady
na nim obowiązujące. Proponowana uchwała związana jest z realizacją przez Gminę Sztum zadania
inwestycyjnego polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w Sztumie. Zadanie „Przebudowa
targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie.” realizowano w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Przebudowano halę targową, rozebrano budynek szaletu przy hali. Na terenie inwestycji poza budynkiem
targowiska planowana jest budowa utwardzonych dojść do budynku, ciągów pieszych i jezdni wraz z miejscami
parkingowymi.
Aktualnie targowisko wraz z halą odpowiada wszelkim rygorystycznym normom i standardom.
Regulamin został dostosowany dla wszystkich handlujących uwzględniając dostęp rolników do punktu
sprzedaży produktów rolno-spożywczych.
Regulamin określa obowiązki podmiotów korzystających z tego targowiska m. in. zakaz sprzedaży
i spożywania napojów alkoholowych, obowiązku przestrzegania przepisów sanitarnych , epidemiologicznych,
p.poż, BHP, posiadania wymaganych przepisami prawa koncesji i zezwoleń w miejscu sprzedaży. przestrzegania
porządku oraz zasad współżycia społecznego.
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