
Projekt 
 

   UCHWAŁA Nr ..................../2019 

         Rady Miasta Milanówka 

      z dnia  ...................... 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 506) 

w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Regulaminie Targowiska Miejskiego w Milanówku, przyjętym Uchwałą Nr 111/X/19 

Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się § 2, 5, 6 i 7; 

2) w § 11 wykreśla się litery: a, b, d, e, f, g. Litera c zostaje przeniesiona do § 10 poprzez 

dodanie ust. 5 w brzmieniu: „Na targowisku miejskim zabrania się: pozostawiania na 

placu po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących własność sprzedającego (skrzynki, 

namioty  itp.)”; 

3) w § 12 wykreśla się ust. 3; 

4) wykreśla się § 13. 

 

  § 2. 

W pozostałym zakresie Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku przyjęty Uchwałą 

Nr 111/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. pozostaje bez zmian i 

zachowuje moc obowiązującą. 

 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

 

       Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

        Janina Moława 

 



UZASADNIENIE 

 

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku został przyjęty przez Radę Miasta 

Milanówka Uchwałą Nr 111/X/19 z dnia 16 września 2019 r.  

 

Powód proponowanej zmiany: 

 

W dniu 21 października br. Wydział Prawny Wojewody w ramach przeprowadzonego 

nadzoru nad wyżej wymienioną uchwałą zawnioskował o wykreślenie z uchwały 

następujących punktów: 

 

1) w całości § 2 w brzmieniu: „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 (t.j. – Dz. U. z 2019 poz.  284  

                z późn. zm.),                                       

e) przedmiotów stanowiących aktualne wyposażenie wojska, policji oraz innych  

                polskich służb mundurowych, 

f) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie                             

g) odrębnych przepisów”; 

 

2) w całości § 5 w brzmieniu: „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”; 

 

3) w całości § 6 w brzmieniu: „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”; 

 

4) w całości § 7 w brzmieniu:” 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 ustanowione i użytkowane w ten sposób, 

aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia 

lub mierzenia. 

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający”; 

 

5) w § 2 litery:  

 a w brzmieniu: „Na targowisku miejskim zabrania się: sprzedaży towarów  

w drodze publicznych losowań i przetargów”; 

 b w brzmieniu: „prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych”; 

 d w brzmieniu: „spożywania napojów alkoholowych”; 

 e w brzmieniu: „prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu”; 



 f w brzmieniu: „wjazdu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem pojazdów  

z dostawą towaru i pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż - 

nieuprawnione parkowanie będzie karane mandatem zgodnie  

z obowiązującym taryfikatorem Straży Miejskiej”; 

 g w brzmieniu: „wprowadzania psów bez smyczy i kagańca”; 

 

 pozostaje tylko litera c) – propozycja żeby literę c) umieścić w innym 

paragrafie; 

 

6) w § 12  w całości ust. 3 w brzmieniu: ”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  

(t.j. – Dz. U. z 2019 r. poz.  821 z późn. zm.) oraz może zostać usunięta  

z targowiska miejskiego. Usunięcie z terenu targowiska miejskiego nie daje 

podstawy do zwrotu opłaty targowej”; 

 

7) w całości § 13 w brzmieniu:” 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”. 
 

 

Zmiany w uchwale: 

 

Stosując się do w/w wniosków Wydziału Prawnego Wojewody wykreślono: 

 

1) w całości § 2, 5, 6, 7; 

 

2) w § 11 litery: a,  b, d, e, f, g  

 litera c – została umieszczona § 10 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: „Na 

targowisku miejskim zabrania się: pozostawiania na placu po zakończeniu 

handlu rzeczy stanowiących własność sprzedającego (skrzynki, namioty  itp.)”; 

 

3) w § 12 ust. 3 w całości; 

 

4) w całości § 13. 
 

 

Uzasadnienie zmian: 

 

Powyższe zmiany mają charakter porządkowy i nie zmieniają zasadniczego znaczenia   

Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku przyjętego przez Radę Miasta Milanówka 

Uchwałą Nr 111/X/19 z dnia 16 września 2019 r. Przegłosowanie niniejszej uchwały 

potwierdzi poprzednie stanowisko Rady w formie uzgodnionej z Wydziałem Prawnym 

Wojewody. Pozostała część Regulaminu nie wymaga zmian, ponieważ jest zgodna  

z delegacją ustawową. 

 

 

 

 

 

Przyg. J. Oknińska 


