
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO  
PRZY UL. TYSIĄCLECIA 

 
ADMINISTRATOR - MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. TYSIĄCLECIA 20. 
 

1. Targowisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty w godzinach 
od 6.00 do 17.00. 

2. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowiskach są osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące 
uczestniczyć w obrocie handlowym. 

3. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż stacjonarna, obwoźna i obnośna. 
4. Na targowisku obowiązuje zakaz: 

 spożywania napojów alkoholowych, 
 ustawiania kiosków i straganów bez zgody zarządcy targowiska oraz pozostawiania 
przenośnych - przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych  
i osobowych po jego zamknięciu, 
 samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni 
sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca 
sprzedaży, 
 parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 
 poruszania się rowerem, deskorolką lub innym podobnym sprzętem po wyznaczonych 
ciągach pieszych, 

5. Na targowisku zabrania się sprzedaży:  
 napojów alkoholowych, 
 broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 
 zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych, 
 innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny 
przez odrębne przepisy, 
 sprzedaży żywych zwierząt za wyjątkiem ryb. 

6. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do: 
 zajmowania i korzystania w celach sprzedaży wyłącznie z wyznaczonych miejsc, 
 utrzymania w czasie sprzedaży porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu miejsc, 
na których prowadzą sprzedaż oraz po jej zakończeniu usunięcia wszelkich odpadów   
i nieczystości w miejsca wyznaczone w tym celu na terenie targowiska. 

 

7. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane do uiszczania opłaty 
administracyjno-sanitarnej oraz innych opłat. 

8. Opłaty za wystawione kioski handlowe są uiszczane w terminie wyznaczonym przez 
administratora targowiska zgodnie z zawartymi umowami. 

9. Książkę skarg i wniosków prowadzi administrator targowiska i na życzenie kupujących lub 
handlujących zobowiązany jest do jej udostępnienia. 

10. Uprawnionymi do kontroli targowiska są przedstawiciele: 
 Urzędu Skarbowego, 
 Organów Gminy, 
 Sanepid, 
 Policji, 
 Straży Miejskiej. 

11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności   
w trybie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawnymi. 


