
 
 

 

 

Regulamin 

Targowiska Miejskiego  

w Milanówku 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

 

 

§ 1. 

 

1. Targowisko miejskie w Milanówku czynne jest: 

1) przy ul. Piłsudskiego 14 w:   

                                  poniedziałek – piątek w godzinach 5
00 

- 18
00

 

sobota w godzinach 5
00 

- 14
00 

niedziela poprzedzająca święta Wielkiej Nocy i 

Bożego Narodzenia w godzinach 7
00 

– 14
00

, 

2) na ul. Krzywej w soboty i inne wyznaczone dni w godzinach 5
00 

– 

14
00

. 

3) Targowisko miejskie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Milanówku. 

4) Nadzór nad targowiskiem miejskim sprawuje Burmistrz Miasta      

Milanówka. 

5) Targowiskiem miejskim kieruje administrator wyznaczony przez  

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Milanówku. 

 

§ 2. 

 

 Na targowisku miejskim mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem: 

a) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy, 

b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego /denaturatu/, trucizny, środków     

leczniczych, 

c) zagranicznych środków płatniczych, papierów wartościowych, 

d) broni, amunicji, artykułów wybuchowych i pirotechnicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 
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e) przedmiotów stanowiących aktualne wyposażenie wojska, policji oraz 

innych polskich służb mundurowych, 

f) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie 

odrębnych przepisów. 

         

 

Rozdział II 

Warunki uczestniczenia w sprzedaży 

 

 

§ 3. 

 

Uprawnionymi do prowadzenia działalności handlowej na targowisku 

miejskim są: 

a) wszyscy, którzy uiścili opłatę targową i są uprawnieni do prowadzenia 

działalności handlowej na podstawie przepisów odrębnych,            

b) prowadzący działalność handlową w pawilonach, dla których   

szczegółowe warunki i zasady zawarte są w umowie dzierżawy. 

 

 § 4. 

 

Wszyscy prowadzący działalność handlową na terenie targowiska miejskiego 

zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, 

dokumentów upoważniających do prowadzenia handlu oraz aktualnego 

dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do 

kontroli. 

 

§ 5. 

 

Osoba prowadząca działalność handlową na targowisku miejskim 

obowiązana jest uwidocznić  na  towarach wystawionych do sprzedaży ceny 

w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwość informację o ich 

wysokości. 
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§ 6. 

 

Sprzedawca produktów pochodzenia leśnego obowiązany jest do 

umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię, 

nazwisko i adres zbierającej te produkty oraz miejsce ich pochodzenia 

(nazwa lasu, terenu) a w przypadku sprzedaży grzybów dodatkowo 

zaświadczenie wydane przez klasyfikatora grzybów. 

 

§ 7. 

 

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 używane na targowisku miejskim  powinny mieć 

ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i użytkowane w 

ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i 

rzetelności ważenia lub mierzenia. 

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. 

 

 

 

Rozdział III 

Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska miejskiego. 
 

 

§ 8. 
 

1. Na targowisku miejskim obowiązuje dzienna opłata targowa określona 

uchwałą Rady Miasta Milanówka. 

2. Opłatę targową pobiera administrator targowiska miejskiego, wydając 

pokwitowania na biletach targowych datowanych. 

3. Dowód opłaty targowej należy zachować do kontroli. 

4. Wysokość opłaty targowej wymienionej w ust.1 uwidoczniona jest na 

tablicy ogłoszeń. 
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§ 9. 

 

1. Administrator targowiska miejskiego przyjmuje opłatę za rezerwację 

miejsc handlowych wydając wydruk z kasy fiskalnej . 

2. Sprzedający, który wykupił rezerwację na placu targowym uprawniony                                                     

jest do zajęcia miejsca handlowego w pierwszej kolejności w soboty do 

godz. 6³º a w pozostałe dni tygodnia do godz. 8ºº. 

3. Sprzedający, który wykupił rezerwację miejsca handlowego na ul. 

Krzywej lub ul. Piłsudskiego uprawniony jest do zajęcia stanowiska w 

pierwszej kolejności w soboty do godz. 6³º, w pozostałe dni tygodnia 

handel na tym terenie jest niedozwolony. 

4. W przypadku nie zajęcia miejsca handlowego do wyżej wyznaczonych 

godzin administrator targowiska miejskiego kieruje na nie innych 

sprzedających. 

        5. Sprzedający korzystają z sanitariatu uiszczając opłatę w wysokości                                   

ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

 

 

Rozdział IV 

Przepisy porządkowe 

 

 

§ 10. 

 

1. Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska miejskiego. 

2. Do obowiązku osób handlujących należy utrzymanie porządku i czystości  

w czasie handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu  

działalności handlowej.  

2a. Osoby prowadzące działalność handlową na terenie targowiska 

miejskiego odpowiadają za wyrządzone szkody osobom trzecim 

spowodowane wadliwą konstrukcją lub brakiem stabilności przenośnych 

zadaszeń, np. namiotów, parasoli, itp., urządzeń punktów handlowych, np. 

regały, itp. 

2b. Osoby prowadzące działalność handlową na terenie targowiska 

miejskiego zobowiązane są do należytego korzystania z pomieszczeń i 

urządzeń stanowiących wyposażenie targowiska miejskiego. 

 

 

 



-  5  - 

 

 

 

3. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie uzasadnione, że jest       

on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego 

źródła nabycia będzie wstrzymana przez administratora targowiska 

miejskiego, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić: 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maz., Policję, Straż 

Miejską w Milanówku. 

4. Właściciele pawilonów posiadający zawartą  umowę dzierżawy gruntu 

mają możliwość wjazdu na teren targowiska w celach zaopatrzeniowych 

również w godzinach zamknięcia targowiska miejskiego. 

 

§ 11. 

 

Na targowisku miejskim zabrania się: 

a)  sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, 

b) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych, 

c) pozostawiania na placu po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących 

własność sprzedającego (skrzynki, namioty, itp.), 

d) spożywania napojów alkoholowych, 

e) prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu, 

f) wjazdu pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów z dostawą  

towaru, 

g) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 

h) umieszczania banerów, reklam, tablic, itp. bez zgody Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, za wyjątkiem 

usytuowanych na pawilonach informacji o prowadzonej przez 

dzierżawców działalności handlowej bądź usługowej na terenie 

targowiska miejskiego, 

i) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych, itp. bez 

zgody administratora targowiska miejskiego, 

j) zakłócania porządku publicznego. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 12. 

 

1. Wszyscy użytkownicy targowiska miejskiego zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych warunków 

określonych w przepisach sanitarnych,  przeciwpożarowych, dotyczących 

       ochrony środowiska oraz w innych powszechnie obowiązujących 

przepisach.                     

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich 

egzekwowaniu administrator targowiska miejskiego ma prawo korzystać 

z pomocy odpowiednich służb a w szczególności Straży Miejskiej oraz 

Policji. 

3. Osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu podlega karze 

grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz może zostać usunięta z 

targowiska miejskiego. Usunięcie z terenu targowiska miejskiego nie daje 

podstawy do zwrotu opłaty targowej. 

 

§ 13. 

 

1. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu stanowi podstawę do 

rozwiązania umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim bez 

wypowiedzenia, a w przypadku rezerwacji miejsca handlowego do jej 

nieprzedłużenia. 

2. Za rzeczy pozostawione lub zgubione na targowisku miejskim 

prowadzący targowisko miejskie nie odpowiada. 

 

§ 14. 

 

Książka skarg i wniosków znajduje się u administratora targowiska 

miejskiego. 

 

 

 


