
UCHWAŁA NR XXVIII/208/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.7 ust.1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miejska w Dębicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Uchwala się Regulaminy Targowisk Miejskich Gminy Miasta Dębica, zlokalizowanych przy ul. 

Kraszewskiego w Dębicy: 

1) Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” (dz. nr 555 obr.4), stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały 

2) Regulamin Targowiska Miejskiego „Plac Bazar” i „Skarpa” (dz. nr 532/4 obr.4), oraz „Parking MOP” 
( dz. nr 473/2 obr.4), stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

§ 3.  
 

Traci moc uchwała Nr XXII/346/2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008r. 
w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy 

 
 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/208/2020 

                                                                                       Rady Miejskiej w Dębicy 

                                                           z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO „MÓJ RYNEK” 

PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W DĘBICY 

 

§1. 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” 
zlokalizowanego przy  ul. Kraszewskiego  w Dębicy, na działce o nr ew. 555 /1 obręb 4 

zwanego dalej Targowiskiem 

2.Właścicielem Targowiska jest Gmina Miasta Dębica, zarząd i nadzór w jej imieniu 

 sprawuje Burmistrz Miasta Dębicy. 

§ 2.  

1.Targowisko przeznaczone jest na działalność handlową. 

2.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1)   Zarządcy  –  należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Dębica 

2) Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika/podmiot wyznaczony przez 
Burmistrza Miasta Dębica, realizujący zadania na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta 
Dębica 

3) Stanowisku handlowym  – należy przez to rozumieć wyodrębnioną i oznaczoną 
powierzchnię sprzedażową, na której prowadzona jest działalność handlowa  

§ 3. 

1. Targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00. 

2. Na Targowisku mogą być sprzedawane towary rolno-spożywcze za wyjątkiem tych, 
których sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli. 

3. Sprzedaż na Targowisku prowadzona jest ze straganu lub stołu.   

4. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi  
w odrębnych przepisach.  

§ 4. 

1. Wjazd samochodami osób handlujących, celem dostarczenia towaru na teren Targowiska 
dopuszczalny jest do godz. 7:00, zaś wyjazd celem wywozu towaru w godz.14: 00 -15:00. 
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2. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, 
chyba że Administrator wyznaczy inny możliwy punkt do wykorzystania na potrzeby 
sprzedaży na terenie Targowiska.  

3. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego 
czynności zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu 
drogowym i pieszym.  

4. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego 
zakończenia sprzedaży w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

 

§ 5. 

1. Na terenie Targowiska obowiązuje rezerwacja stanowisk handlowych. 

2. Szczegółowe zasady rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych określa Burmistrz 
Miasta Dębicy w drodze Zarządzenia. 

3. Ponumerowane miejsca handlowe udostępniane są na warunkach określonych w umowie 
zawartej ze Sprzedającym. 

4. Nie zajęcie przez Sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą 
prawa do zajęcia go w danym dniu. 

5. W przypadku określonym w ust. 4, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez 
Administratora niezajętym stanowiskiem handlowym do końca danego dnia targowego. 

6. Zabrania się samowolnego odstępowania osobom trzecim stanowisk handlowych wcześniej 
zarezerwowanych.  

 

§ 6. 

Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody Zarządcy,  

2) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego 
prowadzona jest sprzedaż, 

 3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów 
sprzedaży, 

4) samowolnej zmiany wskazanego punktu sprzedaży i wydzielonej powierzchni sprzedaży,  

5) odstępowania i zamiany stanowisk handlowych przez osoby, którym to miejsce zostało 
wyznaczone przez Zarządcę 

6) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 

7) pozostawiania na placach targowych po zakończeniu handlu, rzeczy stanowiących 
własność Sprzedającego (skrzynki, palety, itp.), 
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8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin,   
wieszaków, zadaszeń i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych, 

9) umieszczania banerów, reklam , tablic,  plakatów itp. bez zgody Administratora, 

10) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych itp. bez zgody 

Administratora, 

11) parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży 

 

§ 7. 

Do obowiązków sprzedającego należy w szczególności: 

1) utrzymywanie czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół, 

2) pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie 
uporządkowanym, 

3) selektywne usuwanie odpadów do przeznaczonych do tego celu pojemników  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/208/2020 

                                                                                       Rady Miejskiej w Dębicy 

                                                           z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO „ BAZAR”, „SKARPA” , „PARKING MOP” 
PRZY UL.KRASZEWSKIEGOW DĘBICY 

 

§1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego: „Bazar”,  

„ Skarpa”, „Parking MOP”  zlokalizowanego przy  ul. Kraszewskiego  w Dębicy, na 

działkach: dz. nr 532/4 obr.4, dz. nr 532/4 obr.4,  dz. nr 473/2 obr.4 zwanego dalej 

Targowiskiem 

2. Właścicielem Targowiska jest Gmina Miasta Dębica, zarząd i nadzór w jej imieniu 

 sprawuje Burmistrz Miasta Dębicy. 

§ 2. 

1. Targowisko przeznaczone jest na działalność handlową. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1)   Zarządcy – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Dębica 

2) Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika/podmiot wyznaczony przez 
Burmistrza Miasta Dębica, realizujący zadania na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta 
Dębica 

3) Stanowisku handlowym  –  należy przez to rozumieć wyodrębnioną i oznaczoną  
powierzchnię sprzedażową, na której prowadzona jest działalność handlowa  

 

§ 3. 

1. Targowisko jest czynne w środy, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od 
pracy, w godz. od 6:00 do 15:00. 

2. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary za wyjątkiem tych, których 
sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli. 

3. Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona ze straganu, namiotu, stołu, z ręki, kosza, 
ławy handlowej, torby i wiadra.   

 4. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi  
w odrębnych przepisach  
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§ 4. 

1. Wjazd samochodami osób handlujących, celem dostarczenia towaru na teren Targowiska 
dopuszczalny jest do godz. 7:00, zaś wyjazd celem wywozu towaru w godz.14: 00 -15:00. 

2. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, 
chyba że Administrator wyznaczy inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży 
miejsce na terenie Targowiska.  

3. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego 
czynności zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu 
drogowym i pieszym  

4. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Gmina nie zapewnia 
każdemu sprzedającemu możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie 
punktu sprzedaży. 

5. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego 
zakończenia sprzedaży w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

 

§ 5. 

1. Na terenie Targowiska obowiązuje rezerwacja stanowisk handlowych. 

2. Szczegółowe zasady rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych określa Burmistrz 
Miasta Dębicy w drodze Zarządzenia. 

3. Ponumerowane miejsca handlowe udostępniane są na warunkach określonych w umowie 
zawartej ze Sprzedającym. 

4. Nie zajęcie przez Sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą 
prawa do zajęcia go w danym dniu. 

5. W przypadku określonym w ust. 4, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez 
Administratora niezajętym stanowiskiem handlowym do końca danego dnia targowego. 

 

§ 6. 

 

Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody Zarządcy.  

2) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego 
prowadzona jest sprzedaż, 

 3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów 
sprzedaży, 

4) samowolnej zmiany wskazanego punktu sprzedaży i wydzielonej powierzchni sprzedaży,  
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5) odstępowania i zamiany stanowisk handlowych przez osoby, którym to miejsce zostało 
wyznaczone przez Zarządcę 

6) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 

7) pozostawiania na placach targowych po zakończeniu handlu, rzeczy stanowiących 
własność Sprzedającego( skrzynki, palety, namioty, itp.), 

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin,   

9) umieszczania banerów, reklam, tablic,  plakatów itp. bez zgody Administratora  

10) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych itp. bez zgody 

Administratora, 

11) parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży  

 

§ 7. 

Do obowiązków sprzedającego należy w szczególności: 

1) utrzymywanie czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół, 

2) pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie 
uporządkowanym, 

3) selektywne usuwanie odpadów do przeznaczonych do tego celu pojemników  
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