
UCHWAŁA NR XXV/527/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich znajdujących się na 
terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowisk miejskich znajdujących się na terenie miasta Gliwice w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/527/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich znajdujących się na terenie 
miasta Gliwice, zwanych dalej targowiskami. 

2. Targowiska czynne są w dniach i godzinach ustalanych przez Zarządcę targowisk. 

3. Uprawnionymi do handlu na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, 
producenci płodów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, użytkownicy ogrodów działkowych 
i przydomowych, zbieracze runa leśnego i owoców leśnych oraz osoby posiadające uprawnienia do 
wykonywania rzemiosła lub trudniące się wytwórczością ludową bądź artystyczną. 

4. Na targowiskach może być prowadzona sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów dopuszczonych do 
sprzedaży na podstawie i warunkach określonych przepisami prawa. 

5. Sprzedaż na terenie targowisk może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach – 
stanowiskach handlowych, po uiszczeniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

6. Miejsca – stanowiska handlowe w obrębie, których może być prowadzona sprzedaż wyznacza Zarządca 
targowisk. 

7. W przypadku handlu obwoźnego z ręki lub z kosza, dopuszcza się sprzedaż poza stanowiskami, o których 
mowa w pkt. 5 i 6. 

8. Na warunkach określonych przez Zarządcę targowisk dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk 
handlowych. 

9. Osoby prowadzące działalność handlową na targowiskach zobowiązane są do uzgodnienia z Zarządcą 
targowisk miejsca prowadzenia działalności. 

10. Zabrania się prowadzenia handlu na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, przejściach i w sposób 
utrudniający ruch. 

11. Wjazd na teren targowisk samochodów i innych pojazdów dozwolony jest wyłącznie w przypadku 
sprzedaży z samochodu (pojazdu) lub dla dowiezienia lub wywiezienia towarów przez sprzedających. 

12. Niedozwolone jest poruszanie się po terenie targowisk pojazdami jednośladowymi oraz samochodami 
nie służącymi celom, o którym mowa w pkt. 11. 

13. Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do: 

1) prowadzenia sprzedaży w obrębie granic wyznaczonego stanowiska handlowego – zabrania się zmiany 
stanowisk handlowych bez uprzedniej zgody Zarządcy targowisk; 

2) stałego utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego, a po zakończeniu sprzedaży do 
uporządkowania stanowiska i złożenia odpadów w miejscu do tego wyznaczonym. 

14. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania targowisk należy zgłaszać Zarządcy targowisk. 
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