
Łódzk.05.216.2182 

UCHWAŁA Nr XXX/60/05 
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

z dnia 17 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki. 

(Łódź, dnia 12 lipca 2005 r.) 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, 2 pkt 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), Rada Miejska w Koluszkach uchwala, 
co następuje. 

§ 1. Ustala się regulamin dla następujących targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: 
 1) targowisko na Placu Węglowym, przy ul. Mickiewicza; 
 2) targowisko, przy ul. Rynek; 
 3) targowisko "Mini Bazar", przy ul. 3 Maja. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/25/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 lutego 2005 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

REGULAMIN TARGOWISK 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Handel odbywać się może w wyznaczonych niniejszą uchwałą miejscach. 
 1. Targowisko na Placu Węglowym - sobota. Dopuszcza się prowadzenie handlu na wymienionym 

targowisku w pozostałe dni tygodnia. 
 2. Targowisko przy ulicy Rynek - wtorek. Dopuszcza się prowadzenie handlu na wymienionym 

targowisku w pozostałe dni tygodnia. 
 3. Mini Bazar przy ulicy 3 Maja - poniedziałek - sobota. 

§ 2. Wymienione w punktach 1-3 targowiska są określone w dalszej części regulaminu jako 
"targowiska miejskie". 

§ 3. Targowiska miejskie prowadzone są przez Gminę Koluszki. 

§ 4. 1. Używane w dalszej części regulaminu sformułowanie "podmiot prowadzący targowisko" 
oznacza Gminę Koluszki. 

§ 5. Regulamin ustala szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich 



położonych w Koluszkach. 

Przepisy porządkowe 

§ 6. 1. Na terenie targowiska może być prowadzona sprzedaż artykułów: 
 1) przemysłowych; 
 2) rolno - spożywczych. 

2. Na terenie targowisk miejskich zabrania się prowadzenia sprzedaży: 
 1) artykułów łatwopalnych i substancji niebezpiecznych; 
 2) metali szlachetnych; 
 3) broni i amunicji; 
 4) alkoholu; 
 5) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest odrębnymi przepisami. 

§ 7. Sprzedaż na targowiskach miejskich prowadzić mogą: 
 1) osoby fizyczne oraz osoby i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające 

warunki prawne uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej; 
 2) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych; 
 3) posiadacze ogródków działkowych. 

§ 8. Osoby prowadzące działalność na targowiskach miejskich zobowiązane są do: 
 1) przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w 

szczególności przepisów p. pożarowych i sanitarnych; 
 2) zapłaty należnej opłaty targowej; 
 3) prowadzenia sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych przez podmiot prowadzący targowisko; 
 4) prawidłowego ustawiania pojazdów; 
 5) nie blokowania dróg dojazdowych, chodników i ciągów komunikacyjnych na targowisku; 
 6) opatrzenia sprzedawanych towarów ceną oraz oznaczeniem producenta; 
 7) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą ich legalizacji; 
 8) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska, zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej 

zakończeniu; 
 9) wykonywania poleceń obsługi targowiska. 

§ 9. Prowadzącego targowisko zobowiązuje się do: 
 1) przestrzegania i egzekwowania zakazu prowadzenia sprzedaży poza terenami w tym celu 

wyznaczonymi; 
 2) przestrzegania i egzekwowania zasad ruchu na targowisku; 
 3) utrzymywania ładu i porządku na targowisku; 
 4) zamieszczenia na tablicy ogłoszeń aktualnie obowiązujących stawek opłaty targowej oraz regulaminu 

targowiska. 

Opłaty 

§ 10. Za prowadzenie sprzedaży na targowiskach są pobierane opłaty: 
 1) wysokość opłat targowych określa Rada Miejska w Koluszkach w formie uchwały; 
 2) podmiot prowadzący targowiska pobiera od prowadzącego handel, dzienną opłatę targową 

(jednorazowo) za pośrednictwem inkasentów, wydających pokwitowanie na blankietach według 
ustalonego wzoru ze skasowanym dniem i miesiącem; 

 3) inkasent pobierający opłaty winien legitymować się identyfikatorem; 
 4) bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazywany do kontroli 

osobom uprawnionym; 
 5) brak posiadania w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej, pociąga za sobą obowiązek jej 

ponownego uiszczenia; 
 6) dopuszcza się możliwość świadczenia innych usług przez podmiot prowadzący targowisko; 
 7) usługi wymienione w pkt. 6 świadczone być mogą na podstawie umowy zawartej z podmiotem 

prowadzącym; 



 8) umowa, o której mowa w pkt. 7 powinna określać w szczególności: 
a) oznaczenie stron, tj. nazwę i siedzibę administratora targowiska, oraz osoby prowadzącej 

sprzedaż na targowisku; 
b) oznaczenie stanowiska sprzedaży; 
c) wysokość opłaty oraz termin i zasady jej wnoszenia; 
d) okres na jaki umowa została zawarta. 

Organizacja handlu na targowisku 

§ 11. Targowiska na terenie Miasta Koluszki podzielone są przez administratora na stanowiska 
sprzedaży. 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) podmiot prowadzący targowisko może pobierać 
inne opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem targowiska. 
 1) w dodatkowych opłatach za usługi uwzględniony jest podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami; 
 2) wysokość wymienionych opłat ustala Burmistrz Miasta Koluszki, zgodnie z uchwałą Nr XXV/107/04 

Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie udzielenia upoważnienia 
Burmistrzowi Miasta Koluszki do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy Koluszki. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. 

§ 14. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych. odrębnymi przepisami. 
 


