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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

____________1_“__,_..-.j
z dnia .................. .. 2021 r.

w§iii'“§'§;1'€;m”1:Mimi“ ' - 1e]s lCh znajdujqcych sin; na
tereme mlasta Gliwicc

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

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Ustala sic; regulamin targowisk miejskich znajdujqcych sic; na terenie miasta Gliwice w brzmieniu
okreélonym w zaiqczniku do niniejszej uchwa1y.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3. Uchwala wchodzi w 2 '’ ycle po up1ywie 14 dni od dnia jej ogioszenia wDzienniku Urzgdowym

Wojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r.

poz. 713 ze zm.) zasady i tryb korzystania z gminnych obiektéw i u12-qdzefx uiytecznoéci publicznej majq
charakter aktéw prawa miejscowego, a ich ustanowienie naleiy do wyhgcznej kompetencji Rady Miasta.

Wprowadzenie regulaminu targowisk miejskich wynika zkoniecznoéci ujednolicenia zasad korzystania
Z targowisk miejskich znajdujqcych sic; na terenie miasta Gliwice.

Biorzyc pod uwagc; powyisze, podj¢cie przedmiotowej uchwaly uznaje siq: za uzasadnione.
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Zaiqcznik do uchwa1y Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

z dnia .................. ..2021 1'.

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH

1. Regulamin niniejszy okrcsla zasady i tryb koizystania z targowisk miejskich znajdujqcych si<; na terenie
miasta Gliwice, zwanych dalej targowiskami.

2. Targowiska czynne sq w dniach i godzinach ustalanych przez Zarzqdcq targowisk.
3.Uprawnionymi do handlu na targowiskach sq osoby fizyczne, osoby prawns, atakie jednostki

organizacyjne nieposiadqiqce osobowosci prawnej prowadzqce dzia1alnosc': gospodarczq wzakresie handlu,
producenci piodow rolnych, ogrodniczych isadowniczych, uiytkownicy ogrodow dzizflkowych
iprzydomowych, zbieracze runa lesnego iowocéw lesnych oraz osoby posiadajqce uprawnienia do
wykonywania izemios1a lub trudniqce si¢ wytwérczosciq ludowq bqdi artystycznq.

4. Na targowiskach moie byé prowadzona sprzedai detaliczna ihurtowa towaréw dopuszczonych
do sprzedaiy na podstawie i warunkach okreslonych przepisami prawa.

5. Sprzedai na terenie targowisk moie odbywaé sig; wylqcznic w wyznaczonych do tego celu miejscach —
stanowiskach handlowych.

6. Miejsca — stanowiska handlowe w obrobie, ktoiych moze byé prowadzona sprzedaz wyznacza Zarzqdca
targowisk.

7.W przypadku handlu obwoinego zrcgki lub zkosza, dopuszcza sin; sprzedai poza stanowiskami,
0 ktorych mowa w pkt. 5 i 6.

8. Na warunkach okreslonych przez Zarzqdcc; targowisk dopuszcza sic; mozliwoéé rezerwacji stanowisk
handlowych.

9. Osoby prowadzqce dzia1a1nosé handlowq na targowiskach zobowiqzane sq do uzgodnienia z Zarzqdcq
targowisk miejsca prowadzenia dzia1a1nosci.

10. Zabrania si¢ prowadzenia handlu na ciqgach komunikacyjnych, chodnikach, przejéciach iw sposob
utrudniajqcy mch.

11. Wjazd na teren targowisk samochodow iinnych pojazdow dozwolony jest wyhycznie
w pizypadku sprzedaiy zsamoc-hodu (pojazdu) lub dla dowiezienia lub wywiezienia towaréw przez
sprzedajqcych.

12. Niedozwolone jest poruszanie sio po terenie targowisk pojazdami jednoéladowymi oraz samochodami
nie shiiqcymi celom, 0 ktorym mowa w pkt. 11.

13. Osoby prowadzqce handel na targowiskach zobowiqzane sq do:
1) prowadzenia sprzedazy w obrobie granic wyznaczonego stanowiska handlowego — zabrania sie; zmiany

stanowisk handlowych bez uprzedniej zgody Zarzqdcy targowisk;

2) sta1ego utrzymania czystosci w obre;bie stanowiska handlowego, a po zakoficzeniu sprzedazy
do uporzqdkowania stanowiska i zlozenia odpadow w miejsc-u do tego wyznaczonym.

14. Uwagi, wnioski i skargi dotyczqce fimkcjonowania targowisk nalezy zg1aszaé Zaizqdcy targowisk.
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