
Uchwała Nr XLVII/671/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

Regulamin placu targowego przy ulicy Kusocińskiego w Chrzanowie. 

§ 1 
1. Plac targowy zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ulicy Kusocińskiego, na terenach stanowiących własność Gminy Chrzanów.  
2. Plac targowy czynny jest w dni robocze od 600 do 1800.  
3. Na placu targowym obowiązuje zakaz parkowania i prowadzenia sprzedaŜy z pojazdów mechanicznych.  
4. Wjazd na teren placu targowego dozwolony jest na czas rozładunku i załadunku towaru tj. od 600 do 800 i od 1600 do 1800. Właściciele tych pojazdów mają 

obowiązek usunąć je z placu targowego niezwłocznie po rozładunku lub załadunku towaru.  
5. W przypadku nie zastosowania się do pkt.4- pojazdy mechaniczne oraz przyczepy zostaną usunięte z placu targowego na koszt właściciela.  
6. Przed placem targowym od ulicy Rybackiej znajdują się kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów, do których naleŜy usuwać odpady po zakończonym 

handlu.  

§ 2 
1. Na placu targowym moŜe być prowadzona sprzedaŜ artykułów rolnych, ogrodniczych, spoŜywczych i przemysłowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów, 

w tym sanitarnych.  
2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na placu targowym są osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  
3. Osoby dokonujące sprzedaŜy zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających toŜsamość oraz innych dokumentów umoŜliwiających 

określenie legalności ich działalności handlowej.  
4. Handel na placu jest prowadzony z kiosków handlowych, straganów, ławek zadaszonych, stoisk, pawilonów, namiotów, koszy, z ręki i w miejscach wskazanych 

przez Administratora placu targowego.  
5. Zajęcie więcej niŜ jednego stanowiska handlowego wymaga zgody Administratora i wnoszenia opłaty targowej za kaŜde stanowisko oddzielenie.  

§ 3 
Na placu targowym moŜe być prowadzona sprzedaŜ grzybów świeŜych rosnących w warunkach naturalnych i suszonych zakwalifikowanych do sprzedaŜy przez 
klasyfikatora lub grzyboznawcę pod warunkiem posiadania atestu na grzyby świeŜe lub suszone.  

§ 4 
1. Miejsce sprzedaŜy wyznacza Administrator placu i sprawuje kontrolę nad jego prawidłowym wykorzystaniem.  
2. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w określonych granicach stanowiska, którym sprzedający dysponuje.  
3. Towary muszą być wystawione do sprzedaŜy, tak aby nie przesłaniały widoku sąsiednich stanowisk w których prowadzona jest sprzedaŜ.  

§ 5 
Osoby prowadzące handel na placu targowym zobowiązane są do:  
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności, a takŜe przepisów sanitarnych, poŜarowych i BHP.  
2. Zapewnienia w czasie sprzedaŜy czystości i estetycznego wyglądu zajmowanego stanowiska lub obiektu handlowego oraz terenu bezpośrednio przyległego do 

zajmowanego stanowiska lub obiektu.  
3. Po zakończeniu wyznaczonych godzin handlu plac targowy musi zostać opuszczony, a zajmowane stanowisko musi zostać uporządkowane tj. worki, kartony, 

opakowania po towarach i inne odpady naleŜy pozbierać i złoŜyć do przeznaczonych na ten cel kontenerów lub pojemników.  
4. Zabezpieczenia we własnym zakresie na swój koszt swojego stanowiska przed kradzieŜą, włamaniem lub innymi zdarzeniami losowymi.  
5. Wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby upowaŜnione lub przedstawicieli Administratora.  

§ 6 
Zabrania się na placu targowym:  
1. Prowadzenia handlu oraz składania towarów na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, drogach ppoŜ, drogach dojazdowych, lub w innych miejscach 

utrudniających ruch.  
2. Wyrzucania odpadów bądź wylewania płynów w miejscach do tego nie przeznaczonych,  
3. Niszczenia i uszkadzania lub w inny sposób czynienia niezdatnym do uŜytku urządzeń placu targowego.  
4. Pozostawiania po zakończeniu handlu przedmiotów i urządzeń, które słuŜyły sprzedającym do handlu tj. skrzynek, kontenerów, wózków oraz innych 

przedmiotów wokół zajmowanego stanowiska.  
5. Pozostawiania na terenie placu elementów podtrzymujących konstrukcję namiotów, straganów.  

§ 7 
1. Prowadzący działalność handlową zobowiązany jest do oznaczenia swojego stanowiska informacją zawierającą:  

a) dla przedsiębiorców - nazwa firmy i organ wydający zezwolenie oraz jego numer  
b) dla rolników, ogrodników i działkowców - imię, nazwisko i adres.  

2. Osoby prowadzące sprzedaŜ na placu targowym z kiosków handlowych lub straganów są zobowiązane do oznaczenia numerem porządkowym zajmowanego 
stanowiska.  

3. Osoba prowadząca handel na placu targowym obowiązana jest uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaŜy ceny w sposób zapewniający prostą i nie 
budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.  

4. Narzędzia pomiarowe uŜywane na placu targowym powinny mieć waŜną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i uŜywane w ten sposób, aby kupujący 
mieli moŜliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŜenia i mierzenia.  

§ 8 
1. Opłaty targowe obowiązują od chwili otwarcia placu targowego do jego zamknięcia.  
2. Wysokość opłat, o których mowa wyŜej jest uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.  
3. Inkasent pobiera od osób prowadzących handel opłatę targową dzienną / jednorazową/, wydając pokwitowanie na blankietach ustalonego wzoru.  
4. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŜy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na Ŝądanie osób upowaŜnionych do ich kontroli.  

§ 9 
Administrator placu targowego jest odpowiedzialny w szczególności za:  
1. Stan sanitarno - porządkowy na terenie placu targowego oraz jest zobowiązany do czuwania nad przestrzeganiem przepisów regulaminu i wydawania poleceń 

w celu usunięcia nieprawidłowości.  
2. Prowadzenie bezpłatnego szaletu.  
3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń na placu targowym regulaminu placu oraz obowiązujących stawek opłaty targowej.  

 

Przewodniczący Rady 
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