UCHWAŁA NR XV/199/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.
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 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do uchwały Nr XV/199/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2020 r.
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
§ 1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej Chojnice zwanej dalej „Miastem”
służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta.
§ 2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu zwanym dalej "targowiskiem" jest teren przy ul.
Angowickiej w Chojnicach przeznaczony do handlu z namiotów, straganów, stoisk, stołów, przyczep,
pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp.
§ 3. 1. Właścicielem targowiska jest Miasto.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta Chojnice.
§ 4. 1. Targowisko jest czynne - wtorek, piątek i sobotę od godziny 6.00 do godziny 14.00.
2. Dopuszcza się również handel w pozostałe dni tygodnia.
§ 5. 1. Łączna powierzchnia handlowa targowiska wynosi 5.059,34 m2, przy czym część 1 o powierzchni
2.769,18 m2 oraz część 2 o powierzchni 2.290,16 m2.
2. Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych stanowi
co najmniej 42% powierzchni handlowej części 2 targowiska (min. 13 stanowisk), a pod sprzedaż produktów
rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem rady
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylających rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1,
z późn. zm.) stanowi co najmniej 8% powierzchni handlowej części 2 targowiska.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się
możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
4. Szacunkowa liczba sprzedających – ok. 4300 osobodni/rok.
5. Szczegółowy podział targowiska na części oraz strefy handlowe, z uwzględnieniem powierzchni
handlowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, wskazany został w załączniku do niniejszego Regulaminu.
6. Prowadzący targowisko może wskazać rolnikom inne miejsce, niż określone w załączniku, o którym
mowa w ust. 5.
7. Wiata zlokalizowana na terenie części 2 targowiska wyposażona jest w instalację odnawialnego źródła
energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, która zapewnia co
najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną.
§ 6. 1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.
2. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu
odbywa się wg wskazań prowadzącego targowisko.
3. Zabrania się ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach i w przejściach przeznaczonych dla ruchu
pieszego i pojazdów.
4. Zabrania się pozostawiania na targowisku po zakończeniu handlu przedmiotów i urządzeń, które służyły
do handlu, w szczególności pojazdów, przyczep, elementów podtrzymujących konstrukcje namiotów lub
straganów oraz innych urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku na terenie targowiska.
§ 7. 1. Pojazdy zaopatrujące punkty handlowe mogą znajdować się na terenie targowiska w godz. od 6.008.00 oraz 13.00-14.00.
2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy (samochody, przyczepy, wozy), z których
bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.
3. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska.
4. Zabrania się parkowania samochodów na terenie targowiska w celach niehandlowych.
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§ 8. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach nie wyznaczonych będą
usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 9. 1. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu
i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej.
2. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie
i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.
§ 10. 1. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz do stosowania się do
zarządzeń i poleceń wydawanych przez prowadzącego targowisko.
2. Sprzedawcy naruszający postanowienia regulaminu targowiska mogą zostać usunięci z targowiska.
§ 11. Prowadzący targowisko nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez
sprzedających, dostawców lub kupujących.
§ 12. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych
przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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