
Uchwała Nr XXIII/637/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 
58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126) oraz art. 5 Dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, 
poz. 312; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1997 r. Nr 121, poz. 770)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulaminy dla targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 1/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 
2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska - giełdy samochodowej zlokalizowanej w Szczecinie - Płoni.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/637/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 17 kwietnia 2000 r.

REGULAMIN TARGOWISKA

N a z w a  T a r g o w i s k a: ......................................................................................................

/nazwa 
i 
adres/

Czas pracy  ...................................................................................................................................

/dni tygodnia i godziny/

Prowadzący targowisko:  ..............................................................................................................



/nazwa 
i 
adres/

§ 1.

1. Na terenie targowiska może być prowadzona sprzedaż artykułów:
1. spożywczych,
2. przemysłowych,
3. rolno - ogrodniczych.

2. Na terenie targowiska zabrania się:
1. prowadzenia gier hazardowych,
2. prowadzenia sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, z wyłączeniem 

piwa,
3. prowadzenia sprzedaży:

a. żywych zwierząt,
b. broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,
c. materiałów pędnych i trucizn,
d. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie 

przepisów prawa.
3. Sprzedaż piwa dozwolona jest - po uzyskaniu zezwolenia określonego odrębnymi 

przepisami prawa.

§ 2.
Działalność handlową na terenie targowiska mogą prowadzić:

1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
utworzone zgodnie z prawem - spełniające warunki uprawniające do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

2. Posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych. 
3. Posiadacze ogrodów działkowych.

§ 3.
Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku 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 lub podatku od nieruchomości oraz innych opłat 
określonych przez podmiot prowadzący targowisko.

3. Posiadania dokumentów uprawniających do sprzedaży.
4. Prowadzenia sprzedaży w miejscach wyznaczonych do tego przez podmiot 

prowadzący targowisko.
5. Utrzymania porządku i czystości w miejscu sprzedaży i na terenie przyległym.

§ 4.
Prowadzący targowisko zobowiązany jest do:

1. Opracowania i przestrzegania planu zagospodarowania terenu targowiska, w 
szczególności w zakresie wyznaczonych miejsc do prowadzenia sprzedaży.

2. Przestrzegania i egzekwowania zakazu prowadzenia sprzedaży poza terenami w tym 
celu wyznaczonymi.

3. Utrzymania ładu i porządku na terenie targowiska.
4. Określenia zasad ruchu pojazdów dostawczych na terenie targowiska.



5. Zamieszczenia na tablicy ogłoszeń regulaminu targowiska, uchwały Rady Miasta Szczecina ustalającej aktualnie obowiązujące 
stawki opłaty targowej oraz cennika opłat ustalanych przez prowadzącego targowisko.

§ 5.
Opłaty za prowadzenie sprzedaży i korzystanie z miejsc na targowisku:

1. Opłatę targową pobierają codziennie uprawnieni inkasenci, zgodnie z zasadami i 
stawkami wynikającymi z obowiązującej uchwały Rady Miasta Szczecina.

2. Inkasenci zobowiązani są do wystawiania pokwitowań pobranych opłat.
3. Prowadzący targowisko może pobierać opłaty z tytułu kosztów eksploatacji oraz 

świadczonych usług.
4. Dowody wniesionych opłat należy zachować do chwili opuszczenia terenu sprzedaży i 

okazywać do kontroli osobom uprawnionym.

§ 6.
Postanowienia końcowe:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/637/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 17 kwietnia 2000 r.

REGULAMIN TARGOWISKA - GIEŁDY SAMOCHODOWEJ.
N a z w a T a r g o w i s k a:  .....................................................................................................

/
n
a
z
w
a
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s
/

Czas pracy .................................................................................................................................

/dni 
tygodn
ia i 
godzin
y/

Prowadzący targowisko - giełdę: ...............................................................................................

/nazwa 
i adres 
przeds
iębiorc
y/

§ 1.

1. Na terenie giełdy samochodowej może być prowadzona sprzedaż:
1. samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych, motorowerów 

i przyczep,
2. części i akcesoriów samochodowych,



3. artykułów przemysłowych,
4. artykułów spożywczych, z wyjątkiem: mięsa, wyrobów wędliniarskich, ryb 

świeżych 
i wędzonych,

5. artykułów żywnościowych w punktach gastronomicznych.
2. Na terenie giełdy zabrania się:

1. prowadzenia gier hazardowych,
2. prowadzenia sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych - z wyłączeniem 

piwa.
3. prowadzenia sprzedaży:

a. żywych zwierząt,
b. środków farmakologicznych i trucizn,
c. broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,
d. materiałów pędnych,
e. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie 

przepisów prawa.
4. Sprzedaż piwa dozwolona jest w punktach gastronomicznych - po uzyskaniu zezwolenia określonego odrębnymi 

przepisami prawa.

§ 2.
Działalność handlową na terenie targowiska - giełdy mogą prowadzić:

1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
utworzone zgodnie z przepisami prawa - spełniające przewidziane prawem warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Właściciele pojazdów lub osoby upoważnione do ich sprzedaży .

§ 3.
Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku - giełdzie zobowiązane są do:

1. Przestrzegania regulaminu giełdy oraz przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, a w szczególności: przepisów p. pożarowych, sanitarnych, ruchu 
drogowego.

2. Zapłaty należnej opłaty targowej lub podatku od nieruchomości oraz innych opłat 
określonych przez podmiot prowadzący giełdę. 

3. Posiadania dokumentów uprawniających do sprzedaży.
4. Prowadzenia sprzedaży w miejscach wyznaczonych do tego przez podmiot 

prowadzący giełdę.
5. Utrzymania porządku i czystości w miejscu sprzedaży i na terenie przyległym.

§ 4.
Zabrania się prowadzenia działalności handlowej poza terenami w tym celu wyznaczonymi przez prowadzącego targowisko - giełdę.

§ 5.
Prowadzący targowisko - giełdę zobowiązany jest do:

1. Wyznaczenia i oznakowania terenów targowiska - giełdy przeznaczonych do 
prowadzenia sprzedaży oraz parkowania pojazdów.

2. Przestrzegania i egzekwowania zakazu prowadzenia sprzedaży poza terenami w tym 
celu wyznaczonymi.

3. Utrzymania ładu i porządku na terenie targowiska - giełdy.
4. Zamieszczenia na tablicy ogłoszeń regulaminu targowiska, uchwały Rady Miasta Szczecina ustalającej aktualnie obowiązujące 

stawki opłaty targowej oraz cennika opłat ustalanych przez prowadzącego targowisko.

§ 6.
Opłaty za prowadzenie sprzedaży i korzystanie z miejsc na targowisku - giełdzie:



1. Opłatę targową pobierają codziennie uprawnieni inkasenci, zgodnie z zasadami i 
stawkami wynikającymi z obowiązującej uchwały Rady Miasta Szczecina.

2. Inkasenci zobowiązani są do wystawiania pokwitowań pobranych opłat.
3. Prowadzący targowisko - giełdę może pobierać opłaty z tytułu kosztów eksploatacji 

oraz świadczonych usług.
4. Dowody wniesionych opłat należy zachować do chwili opuszczenia terenu sprzedaży i 

okazywać do kontroli osobom uprawnionym.

§ 7.
Postanowienia końcowe:

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


