
UCHWAŁA NR XXXI/519/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 lutego 1997 roku 
 

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Gminie Gdynia. 
 
 Na podstawie art. 5 Dekretu o targach i targowiskach z dnia 02.08. 1951 r. (Dz.U. Nr 41/51 poz. 312, 

zm. Dz.U. Nr 34/90 poz. 198) oraz art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40, ust. 1 i ust. 2, pkt. 4, ustawy z 8.03.1990 r. 

o samorządzie terytorialnym (tj. Dz.U. Nr 13/96 poz. 74; zmiana Dz.U. Nr 58/96, poz. 261; Dz.U. Nr 132/96, 

poz. 622) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się regulamin targowiska nr 1 przy Placu Dworcowym 1, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały. 

2. Ustala się regulamin targowiska nr 2 przy ul. Wójta Radtkego 36/40, stanowiący załącznik 

nr 2 do uchwały. 

3. Ustala się regulamin targowiska nr 3 przy ul. Batorego róg ul. Władysława IV, stanowiący 

załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Ustala się regulamin targowiska nr 4 przy Placu Górnośląskim, stanowiący załącznik nr 4 

do uchwały. 

5. Ustala się regulamin targowiska nr 5 przy ul. Chylońskiej 42a, stanowiący załącznik nr 5 

do uchwały. 

6. Ustala się regulamin targowiska nr 6 przy ul. Słonecznej, stanowiący załącznik nr 6 do 

uchwały. 

7. Ustala się regulamin targowiska nr 7 przy ul. Unruga 88, stanowiący załącznik nr 7 do 

uchwały. 

8. Ustala się regulamin targowiska nr 8 przy ul. Płk. Dąbka róg ul. Benisławskiego, 

stanowiący załącznik nr 8 do uchwały. 

9. Ustala się regulamin targowiska nr 9 przy ul. Korzennej, stanowiący załącznik nr 9 do 

uchwały. 

10. Ustala się regulamin targowiska nr 10 przy ul. Bosmańskiej róg ul. Podchorążych, 

stanowiący załącznik nr 10 do uchwały. 

11. Ustala się regulamin targowiska nr 11 przy ul. Rdestowej, stanowiący załącznik nr 11 do 

uchwały. 
                                                 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

 

§ 3   

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Monitorze Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/      /97 Rady Miasta Gdyni  

z 26 lutego 1997 roku  

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Gminie Gdynia 

 
 

REGULAMIN 
targowiska w Gminie Gdynia 

 
Targowisko nr 3 w Gdyni, ul. Batorego róg Władysława IV 

Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miasta Gdyni. 

 
§ 1. 

 

Na targowisku można prowadzić działalność handlową, usługową lub gastronomiczną ze 

stałych obiektów, zlokalizowanych zgodnie z zatwierdzonym dla targowiska planem 

zagospodarowania lub z innych miejsc, np. stoisk, ław, samochodów itp., których lokalizacja 

będzie wskazana przez prowadzącego targowisko. 

 

§ 2. 

 

Działalność na targowisku mogą wykonywać: 

 

1. Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, 

rzemiosła, drobnych usług i małej gastronomii, na podstawie: rejestru handlowego, 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zgłoszenia w Urzędzie 

Skarbowym. 

2. Osoby prowadzące sprzedaż wytworzonych przez siebie: 

 a) produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z 

uboju gospodarczego, 

 b) plonów z działek przydomowych i pracowniczych, 

 c) runa i owoców leśnych, 

 d) rękodzieła ludowego i artystycznego. 

3. Osoby sprzedające przedmioty używane nie wyłączone z obrotu towarowego, jeżeli nie 

prowadzą stale i zawodowo działalności gospodarczej. 

4. Cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie do 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. 

 

§ 3. 

 

Osoby prowadzące handel i usługi na targowisku obowiązane są do: 

 

a) przestrzegania regulaminu targowiska, 

b) uzgadaniania miejsc sprzedaży na targowisku z prowadzącym targowisko, 

c) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko, 

d) oznaczenia szyldem stałych punktów sprzedaży, 

e) uwnidocznienia cen na towarach, 



f) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną, 

g) przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą, w tym 

szczególności dotyczących wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami 

spożywczymi i używkami, oraz dotyczących ochrony praw konsumenta, 

h) do uporządkowania miejsca handlu, po zakończonej pracy, 

i) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z prowadzącym targowisko. 

 

§ 4. 

 

Na targowisku mogą być sprzedawane artykuły spożywcze i przemysłowe, z wyjątkiem: 

 

1.  napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka, spirytus); 

2.  towarów łatwopalnych, trucizn, środków farmakologicznych z wyjątkiem ziół; 

3.  materiałów i artykułów wybuchowych i pirotechnicznych (w tym fajerwerki, petardy, 

race), broni palnej i amunicji;  

4. artykułów objętych zakazem sprzedaży na targowisku na podstawie odrębnych 

przepisów; 

 

§ 5. 

 

Na targowisku zabrania się: 

1. odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody prowadzącego targowisko, 

2. prowadzenia gier hazardowych, usług towarzyskich oraz prowadzenia sprzedaży w 

drodze publicznych losowań, 

3. spożywania napojów alkoholowych. 

 

§ 6. 

 

1. Podmiot prowadzący targowisko powinien być uwidoczniony na tablicy ogłoszeń. 

2. Prowadzący targowisko: 

 1.  wyznacza miejsca sprzedaży i reguluje ruchem pojazdów na  targowisku 

 2.  czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, dni i godzin  handlu 

ustalonych dla targowiska oraz przepisów handlowych,  dotyczących miar i wag, 

cen, sanitarnych, weterynaryjnych,  porządkowych, p. poż., bezpieczeństwa 

 3.  odpowiada za porządek i czystość na targowisku 

 4.  wydaje polecenia w celu usunięcia niedociągnięć 

 5. prowadzi tablicę ogłoszeń na targowisku 

 6. prowadzi apteczkę pierwszej pomocy 

 

§ 7. 

 

Od osób prowadzących sprzedaż na targowisku pobiera się następujące opłaty: 

 

1.  opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miasta, 

2.  opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz usługi świadczone przez 

prowadzącego targowisko, 

3.  inne opłaty na rzecz prowadzącego targowisko. 

 

§ 8. 



 

Od osób wykonujących usługi na targowisku pobiera się opłaty wymienione  w § 7 ust. 2 i 3 

według stawek jak za prowadzenie sprzedaży. 

 

§ 9. 

 

Opłaty pobiera się za pośrednictwem wyznaczonych inkasentów, wydających pokwitowanie 

według ustalonego wzoru. Pokwitowanie należy zachować do kontroli. 

 

§ 10. 

 

Regulamin targowiska, dekret o targach i targowiskach oraz wykaz opłat, o których mowa w § 

7 umieszcza się na tablicy ogłoszeń na targowisku. 

 

§ 11. 

 

Do kontroli przestrzegania postanowień  niniejszego  regulaminu  upoważnieni  są  

funkcjonariusze  Straży  Miejskiej. 

 

§ 12. 

 

1. Kary za naruszenie niniejszego regulaminu określa Art. 12 dekretu o targach 

i targowiskach. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 13. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Monitorze Rady Miasta. 

 



Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXI/      /97 Rady Miasta Gdyni  

z 26 lutego 1997 roku  

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Gminie Gdynia 

 

 
REGULAMIN 

targowiska hurtowego w Gminie Gdynia 
 
 

Targowisko nr 11 w Gdyni, ul. Rdestowa 7 

Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miasta Gdyni. 

 
 

§ 1. 

 

Na targowisku można prowadzić działalność handlową, usługową lub gastronomiczną w 

formie okrężnej lub ze stałych punktów, zlokalizowanych zgodnie z zatwierdzonym dla 

targowiska planem zagospodarowania. 

 

 

§ 2. 

 

Działalność na targowisku mogą wykonywać: 

 

1. Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, 

rzemiosła, drobnych usług i małej gastronomii, na podstawie: rejestru handlowego, 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zgłoszenia w Urzędzie 

Skarbowym. 

2. Osoby prowadzące sprzedaż wytworzonych przez siebie: 

 a) produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z 

uboju gospodarczego, 

 b) runa i owoców leśnych, 

 c) rękodzieła ludowego i artystycznego. 

3. Osoby sprzedające przedmioty używane nie wyłączone z obrotu towarowego, jeżeli nie 

prowadzą stale i zawodowo działalności gospodarczej. 

4. Cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie do 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. 

 

 

§ 3. 

 

Osoby prowadzące handel i usługi na targowisku obowiązane są do: 

 

a) przestrzegania regulaminu targowiska, 



b) uzgadaniania miejsc sprzedaży na targowisku z prowadzącym targowisko, 

c) wykonywania poleceń prowadzącego targowisko, 

d) oznaczenia szyldem stałych punktów sprzedaży, 

e) uwnidocznienia cen na towarach, 

f) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną, 

g) przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą, w tym 

szczególności dotyczących wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami 

spożywczymi i używkami, oraz dotyczących ochrony praw konsumenta, 

h) do uporządkowania miejsca handlu, po zakończonej pracy, 

i) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z prowadzącym targowisko. 

 

§ 4. 

 

Na targowisku mogą być sprzedawane artykuły spożywcze i przemysłowe, z wyjątkiem: 

 

1.  napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka, spirytus); 

2.  towarów łatwopalnych, trucizn, środków farmakologicznych z wyjątkiem ziół; 

3.  materiałów i artykułów wybuchowych i pirotechnicznych (w tym fajerwerki, petardy, 

race), broni palnej i amunicji;  

4. artykułów objętych zakazem sprzedaży na targowisku na podstawie odrębnych 

przepisów; 

 

§ 5. 

 

Na targowisku zabrania się: 

1. odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody prowadzącego targowisko, 

2. prowadzenia gier hazardowych, usług towarzyskich oraz prowadzenia sprzedaży w 

drodze publicznych losowań, 

3. spożywania napojów alkoholowych. 

 

 

§ 6. 

 

1. Podmiot prowadzący targowisko powinien być uwidoczniony na tablicy ogłoszeń. 

2. Prowadzący targowisko: 

 1.  wyznacza miejsca sprzedaży i reguluje ruchem pojazdów na  targowisku 

 2.  czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, dni i godzin  handlu 

ustalonych dla targowiska oraz przepisów handlowych,  dotyczących miar i wag, 

cen, sanitarnych, weterynaryjnych,  porządkowych, p. poż., bezpieczeństwa 

 3.  odpowiada za porządek i czystość na targowisku 

 4.  wydaje polecenia w celu usunięcia niedociągnięć 

 5. prowadzi tablicę ogłoszeń na targowisku 

 6. prowadzi apteczkę pierwszej pomocy 

 

 

§ 7. 

 

Od osób prowadzących sprzedaż na targowisku pobiera się następujące opłaty: 

 



1.  opłatę targową, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Miasta, 

2.  opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez 

prowadzącego targowisko, 

3.  inne opłaty na rzecz prowadzącego targowisko. 

 

 

§ 8. 

 

Od osób wykonujących usługi na targowisku pobiera się opłaty wymienione  w § 7 ust. 2 i 3 

według stawek jak za prowadzenie sprzedaży. 

 

 

§ 9. 

 

Opłaty pobiera się za pośrednictwem wyznaczonych inkasentów, wydających pokwitowanie 

według ustalonego wzoru. Pokwitowanie należy zachować do kontroli. 

 

§ 10. 

 

Regulamin targowiska, dekret o targach i targowiskach oraz wykaz opłat, o których mowa w § 

7 umieszcza się na tablicy ogłoszeń na targowisku. 

 

 

§ 11. 

 

Do kontroli przestrzegania postanowień  niniejszego  regulaminu  upoważnieni  są  

funkcjonariusze  Straży  Miejskiej. 

 

§ 12. 

 

1. Kary za naruszenie niniejszego regulaminu określa Art. 12 dekretu o targach 

i targowiskach. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 13. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Monitorze Rady Miasta. 

 

 

 

 


