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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR III/12/14 

RADY MIASTA  BOCHNIA Z DNIA 
30.12.2014 

REGULAMIN TARGOWISKA  
"Mój Rynek" w Bochni 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska "Mój Rynek" w Bochni zwanego dalej 
"Targowiskiem", położonym przy ul. Partyzantów w Bochni.  

2. Targowisko stanowi własność Gminy Miasta Bochnia. 
3. Targowiskiem w imieniu Gminy Miasta Bochnia zarządza Administrator Targowiska. 
4. Nadzór nad Targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, 

weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby 
uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zalecenia służb weterynaryjnych będą przekazywane bezpośrednio osobie wyznaczonej przez 
Administratora. 

Organizacja targowiska 

§ 2. 1. Targowisko czynne jest w czwartki i soboty (z wyjątkiem świąt państwowych, narodowych i 
 kościelnych) w godzinach: 
- 400 - 1400 w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
- 500 - 1400 w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

2. Na uzasadniony pisemny wniosek handlowców zaakceptowany przez Burmistrza Miasta 
Bochnia Targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach niż określone w ust. 1. 

3. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia handlu straganowego, obnośnego, 
obwoźnego. Administrator Targowiska może organizować giełdy tematyczne. 

4. Targowisko podzielone jest na strefę produktów rolno-spożywczych i strefę sprzedaży 
produktów pozostałych. Strefa produktów rolno-spożywczych nie może zajmować mniej niż 50 % 
obszaru Targowiska.  

5. Sprzedaż poza wydzielonymi strefami handlowymi dopuszczona jest tylko za zgodą 
Administratora Targowiska tylko w wyjątkowych przypadkach: giełdy tematyczne, sprzedaż towarów 
sezonowych. 

6. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych za zgodą 
Administratora Targowiska dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc w tej strefie poprzez 
sprzedaż pozostałych towarów. 

7. Zasady rezerwacji miejsc handlowych na Targowisku ustala Burmistrz Miasta Bochnia. 
8.Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest: 

a) regulamin targowiska, 
b) cennik opłaty targowej. 

Warunki uczestniczenia w sprzedaży 

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące uczestniczyć w obrocie 
towarowym, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miasta Bochnia. 

2. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowisku 
zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, a  w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, 
przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.  

§ 4. 1. Na Targowisku mogą być sprzedawane, wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary 
za wyjątkiem: 

1) napojów alkoholowych; 
2) nafty, benzyny, spirytusu;  
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3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych, środków odurzających, substancji 
psychotropowych; 

4) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów; 
5) walut obcych będących w obiegu oraz papierów wartościowych; 
6) broni, amunicji i materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych; 
7) środków ochrony roślin; 
8) dziczyzny; 
9) grzybów i przetworów grzybowych nieposiadających oceny uprawnionego klasyfikatora oraz 

bez informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy, z wyjątkiem grzybów 
hodowlanych (pieczarek, boczniaków); 

10) dietetycznych środków spożywczych; 
11) towarów pochodzących z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła; 
12) zwierząt domowych; 
13) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana na podstawie odrębnych 

przepisów. 
2. Sprzedaż artykułów spożywczych może odbywać się tylko pod warunkiem zachowania 

wymogów zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości 
handlowej artykułów rolno - spożywczych. 

§ 5. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar 
obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne. 

2. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione 
i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności 
ważenia i mierzenia. 

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. 

Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska 

§ 6. 1. Na Targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa określona uchwałą Rady Miasta 
Bochnia. 

2. Opłatę targową pobiera inkasent upoważniony przez Administratora. 
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej. Odstępowanie dowodu opłaty 

targowej osobom trzecim jest niedozwolone. 
4. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia Targowiska i okazać na 

żądanie osoby kontrolującej upoważnionej przez Administratora lub innych organów kontrolnych. 
5. Wysokość opłat targowych wymienionych w ust. 1 winna być uwidoczniona na tablicy 

ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta. 
6. Brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w ust. 1 traktowane jest jako jej nie 

uiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia. 
7. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych 

pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie. 

Przepisy porządkowe 

§ 7. 1. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu uprawnieni są 
inkasenci oraz inni pracownicy Targowiska upoważnieni przez Administratora. 

2. Inkasenci zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów. 
3. Miejsce sprzedaży wyznacza Administrator targowiska lub osoba przez niego upoważniona. 
4. Wykorzystywanie na Targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych 

i informacyjnych wymaga uzyskania zgody Administratora. 

§ 8. 1. Przy sprzedaży żywych zwierząt i mięsa z uboju bezwzględnie muszą być przestrzegane 
przepisy weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne. 

2. Handel zwierzętami może odbywać się pod nadzorem lekarza weterynarii zgodnie 
z uregulowaniami Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
oraz innymi przepisami regulującymi obrót zwierzętami. 

3. Osoby sprzedające mięso i jego przetwory powinny posiadać Handlowy Dokument 
Identyfikacyjny lub fakturę spełniającą wymogi HDI. Sprzedający jest odpowiedzialny za bezpieczne 
usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego powstających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Żywe zwierzęta sprzedawane na Targowisku muszą być zdrowe. 
1) w przypadku wątpliwości decyzje podejmuje obecny na Targowisku lekarz weterynarii; 
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2) sprzedający musi zapewnić warunki dobrostanu dla zwierząt zgodnie z przepisami Ustawy o 
ochronie zwierząt. 
5. Jeżeli w trakcie sprzedaży żywych zwierząt nastąpią ich upadki, sprzedający zobowiązany jest 

do bezpiecznego ich usunięcia do zbiornicy sanitarnej padłych zwierząt. 

§ 9. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie i po zakończeniu sprzedaży utrzymanie 
czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest działalność. 

2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, 
straganem, pawilonem, namiotem, stołem itp. 

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce działalności handlowej i najbliższe jego otoczenie powinno 
być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym. 

4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach działalności 
handlowej wózków, skrzynek, stojaków i innych urządzeń handlowych. 

5. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych 
oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe. 

6. Za znajdujące się na terenie Targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte 
składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 

7. Za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska nie odpowiada Administrator 
Targowiska. 

§ 10. 1. Na Targowisku zabrania się: 
1) wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska 

handlowe; 
2) prowadzenia wszelkich gier hazardowych; 
3) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych oraz prowadzenia 

działalności pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 
4) wchodzenia na teren targowiska ze zwierzętami domowymi (z wyjątkiem psów 

przewodników); 
5) zajmowania i tarasowania ciągów komunikacyjnych pieszych i dróg przejazdowych; 
6) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów; 
7) wieszania reklam bez zgody zarządcy; 
8) zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań. 
2. Osoby nieprzestrzegające w/w zakazów będą usuwane z Targowiska. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Wszyscy użytkownicy Targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, 
dotyczących ochrony środowiska oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu Administrator 
i inne osoby przez niego upoważnione mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb 
państwowych lub komunalnych, w tym Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 
Państwowej Inspekcji Handlowej. 

3. Osoba, która narusza przepisy niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny wymierzonej 
w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń oraz może zostać usunięta z targowiska. 
Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej. 

§ 12. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby 
prowadzące handel na Targowisku. 

§ 13.  Sprawy wynikłe z funkcjonowania Targowiska, a nieuregulowane Regulaminem lub innymi 
przepisami rozstrzyga na bieżąco Administrator. 

§ 14. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska należy zgłaszać u Administratora. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                                                                                                      

          Jan  BALICKI 
  

 


