
 

 

UCHWAŁA NR V/46/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie Regulaminów targowisk miejskich 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulaminy następujących targowisk miejskich zlokalizowanych w Mielcu: 

1) przy ul. Wolności, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) przy ul. Sandomierskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) przy ul. Sportowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie 

Regulaminu miejskich placów targowych. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

   

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Bogdan Bieniek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 19 marca 2019 r.

Poz. 1717



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. WOLNOŚCI W MIELCU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego zlokalizowanego przy  

ul. Wolności w Mielcu, zwanego dalej Targowiskiem. 

2. Targowisko znajduje się na działce o nr ew. 1642/1 obręb 2-Osiedle o pow. 88,21a. 

3. Prowadzącym Targowisko jest Gmina Miejska Mielec, zwana dalej Gminą. 

4. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Mielca. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) straganie, namiocie, stole - rozumie się przez to urządzenie posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub 

niezadaszone, niezwiązane trwale z gruntem; 

2) ławie handlowej - rozumie się przez to urządzenie targowiskowe udostępnione przez Gminę, posiadające 

własną konstrukcję, zadaszone lub niezadaszone, związane trwale z gruntem; 

3) pojeździe - rozumie się przez to w szczególności samochód osobowy, samochód dostawczy, przyczepę lub 

naczepę; 

4) stanowisku handlowym - rozumie się przez to oznaczoną i wyodrębnioną przestrzeń sprzedaży zajętą przez 

sprzedającego; 

5) punkcie sprzedaży - rozumie się przez to miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności 

z ręki, kosza, wiadra, skrzyni, namiotu, straganu, stołu, ławy handlowej, pojazdu; 

6) powierzchni sprzedaży - rozumie się przez to teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży 

i obszaru służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, w tym miejsce 

przeznaczone na ekspozycję i magazynowanie towaru oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych 

sprzedającego. 

§ 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. W razie uzasadnionej potrzeby, dopuszczalne jest przedłużenie godzin otwarcia Targowiska w stosunku 

do godzin określonych w ust. 1. 

3. Targowisko oznaczone jest tablicą informującą o podstawowych zasadach jego funkcjonowania. 

4. Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona w szczególności ze straganu, namiotu, stołu, ławy 

handlowej, pojazdu, z ręki, kosza, torby i wiadra. 

5. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem tych, których sprzedaż podlega 

szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli. 

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

odrębnych. 

§ 4. 1. Wjazd na teren Targowiska dopuszczalny jest do godz. 8:00. 

2. Sprzedający zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez inkasenta, który czuwa nad ich 

prawidłowym wykorzystaniem. 

3. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, chyba że inkasent 

wyznaczy inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży miejsce na terenie Targowiska. 

4. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności 

zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszych. 
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5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Gmina nie zapewnia każdemu 

sprzedającemu dojazdu do punktu sprzedaży lub skorzystania z możliwości pozostawienia pojazdu 

w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży. 

6. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia sprzedaży 

w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

§ 5. 1. Na terenie Targowiska wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 

2. Nie zajęcie przez sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą prawa do zajęcia 

go w danym dniu. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez inkasenta 

niezajętym stanowiskiem handlowym, do końca danego dnia targowego. 

4. Zabrania się samowolnego odstępowania osobom trzecim stanowisk handlowych wcześniej 

zarezerwowanych. 

5. Szczegółowe zasady rezerwacji stanowisk handlowych określi Prezydent Miasta Mielca w drodze 

zarządzenia. 

§ 6. Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez inkasenta, 

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) dokonywania zamian stanowisk handlowych, 

6) odstępowania stanowisk handlowych osobom trzecim, 

7) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń 

i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych, 

9) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

§ 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) usuwanie odpadów do przeznaczonych w tym celu pojemników, 

4) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz nakazów i zakazów zachowania określonych w odrębnych 

przepisach.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/46/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W MIELCU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego zlokalizowanego przy  

ul. Sandomierskiej w Mielcu, zwanego dalej Targowiskiem. 

2. Targowisko znajduje się na działce o nr ew. 1779/1 obręb 1-Stare Miasto o pow. 19,78 a. 

3. Prowadzącym Targowisko jest Gmina Miejska Mielec, zwana dalej Gminą. 

4. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Mielca. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) straganie, namiocie, stole - rozumie się przez to urządzenie posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub 

niezadaszone, niezwiązane trwale z gruntem; 

2) ławie handlowej - rozumie się przez to urządzenie targowiskowe udostępnione przez Gminę, posiadające 

własną konstrukcję, zadaszone lub niezadaszone, związane trwale z gruntem; 

3) pojeździe - rozumie się przez to w szczególności samochód osobowy, samochód dostawczy, przyczepę lub 

naczepę; 

4) stanowisku handlowym - rozumie się przez to oznaczoną i wyodrębnioną przestrzeż sprzedaży zajętą przez 

sprzedającego; 

5) punkcie sprzedaży - rozumie się przez to miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności 

z ręki, kosza, wiadra, skrzyni, namiotu, straganu, stołu, ławy handlowej, pojazdu; 

6) powierzchni sprzedaży - rozumie się przez to teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży 

i obszaru służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, w tym miejsce 

przeznaczone na ekspozycję i magazynowanie towaru oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych 

sprzedającego. 

§ 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. W razie uzasadnionej potrzeby, dopuszczalne jest przedłużenie godzin otwarcia Targowiska w stosunku 

do godzin określonych w ust. 1. 

3. Targowisko oznaczone jest tablicą informującą o podstawowych zasadach jego funkcjonowania. 

4. Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona w szczególności ze straganu, namiotu, stołu, ławy 

handlowej, pojazdu, z ręki, kosza, torby i wiadra. 

5. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem tych, których sprzedaż podlega 

szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli. 

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

odrębnych. 

§ 4. 1. Wjazd na teren Targowiska dopuszczalny jest do godz. 8:00. 

2. Sprzedający zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez inkasenta, który czuwa nad ich 

prawidłowym wykorzystaniem. 

3. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, chyba że inkasent 

wyznaczy inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży miejsce na terenie Targowiska. 

4. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności 

zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1717



5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Gmina nie zapewnia każdemu 

sprzedającemu dojazdu do punktu sprzedaży lub skorzystania z możliwości pozostawienia pojazdu 

w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży. 

6. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia sprzedaży 

w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

§ 5. 1. Na terenie Targowiska wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 

2. Nie zajęcie przez sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą prawa do zajęcia 

go w danym dniu. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez inkasenta 

niezajętym stanowiskiem handlowym, do końca danego dnia targowego. 

4. Zabrania się samowolnego odstępowania osobom trzecim stanowisk handlowych wcześniej 

zarezerwowanych. 

5. Szczegółowe zasady rezerwacji stanowisk handlowych określi Prezydent Miasta Mielca w drodze 

zarządzenia. 

§ 6. Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez inkasenta, 

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) dokonywania zamian stanowisk handlowych, 

6) odstępowania stanowisk handlowych osobom trzecim, 

7) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń 

i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych, 

9) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

§ 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) usuwanie odpadów do przeznaczonych w tym celu pojemników, 

4) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz nakazów i zakazów zachowania określonych w odrębnych 

przepisach.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/46/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W MIELCU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego zlokalizowanego przy  

ul. Sportowej w Mielcu, zwanego dalej Targowiskiem. 

2. Targowisko znajduje się na działce o nr ew. 2913/7 obręb 2-Osiedle o pow. 77,10a. 

3. Prowadzącym Targowisko jest Gmina Miejska Mielec, zwana dalej Gminą. 

4. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Mielca. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) straganie, namiocie, stole - rozumie się przez to urządzenie posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub 

niezadaszone, niezwiązane trwale z gruntem; 

2) stanowisku handlowym - rozumie się przez to oznaczoną i wyodrębnioną przestrzeń sprzedaży zajętą przez 

sprzedającego, 

3) punkcie sprzedaży - rozumie się przez to miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności 

z ręki, kosza, wiadra, skrzyni, namiotu, straganu, stołu; 

4) powierzchni sprzedaży - rozumie się przez to teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży 

i obszaru służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, w tym miejsce 

przeznaczone na ekspozycję i magazynowanie towaru oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych 

sprzedającego. 

§ 3. 1. Targowisko jest czynne w każdy czwartek i sobotę, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00. 

2. W razie uzasadnionej potrzeby, dopuszczalne jest przedłużenie godzin otwarcia Targowiska w stosunku 

do godzin określonych w ust. 1. 

3. Targowisko oznaczone jest tablicą informującą o podstawowych zasadach jego funkcjonowania. 

4. Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona w szczególności ze straganu, namiotu, stołu, z ręki, 

kosza, torby i wiadra. 

5. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem tych, których sprzedaż podlega 

szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli. 

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

odrębnych. 

§ 4. 1. Wjazd na teren Targowiska dopuszczalny jest do godz. 8:00. 

2. Sprzedawcy zobowiązani są stosować się do ustnych poleceń inkasenta, który wyznacza miejsca postoju 

pojazdów sprzedających oraz kieruje ruchem pojazdów na Targowisku. 

3. Sprzedający zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez inkasenta, który czuwa nad ich 

prawidłowym wykorzystaniem. 

4. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży. 

5. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności 

zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszych. Czynności 

wyładowczo - załadowcze powinny zostać zakończone do godz. 8:00 i należy w tym zakresie stosować się do 

poleceń inkasenta. 
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6. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Gmina nie zapewnia każdemu 

sprzedającemu dojazdu do punktu sprzedaży lub skorzystania z możliwości pozostawienia pojazdu 

w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży. 

7. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia sprzedaży 

w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części. 

§ 5. 1. Na terenie Targowiska wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 

2. Nie zajęcie przez sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą prawa do zajęcia 

go w danym dniu. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez inkasenta 

niezajętym stanowiskiem handlowym, do końca danego dnia targowego. 

4. Zabrania się samowolnego odstępowania osobom trzecim stanowisk handlowych wcześniej 

zarezerwowanych. 

5. Szczegółowe zasady rezerwacji stanowisk handlowych określi Prezydent Miasta Mielca w drodze 

zarządzenia. 

§ 6. Na Targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez inkasenta, a w szczególności 

prowadzenia sprzedaży na ciągach komunikacyjnych lub pieszych, 

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) dokonywania zamian stanowisk handlowych, 

6) odstępowania stanowisk handlowych osobom trzecim, 

7) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń 

i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych, 

9) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

§ 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) usuwanie odpadów do przeznaczonych w tym celu pojemników, 

4) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz nakazów i zakazów zachowania określonych w odrębnych 

przepisach. 
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