
ZARZĄDZENIE NR 1879/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 września 2007 r.

w sprawie przyjęcia poprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
regulaminów targowisk – druk nr 321.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się poprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminów 
targowisk – druk nr 321, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



                            Załącznik
                         do zarządzenia Nr 1879/2007

Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12.09.2007

POPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminów targowisk – druk 
nr 321.

Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. 
Urz. Województwa Małopolskiego Nr 2565 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

1. W załącznikach nr 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Targowisko może być czynne codziennie, w godzinach 600 – 2200.

1) Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala administrator targowiska.
2) Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być 

w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.
3) Lokale gastronomiczne w stałych obiektach handlowych (pod dachem) mogą być 

czynne codziennie, w godzinach 600 – 2400, a zorganizowane przy nich ogródki 
kawiarniane – w godzinach 1800 – 2400.

4) Sprzątanie targowiska może odbywać się przez całą dobę w sposób nie uciążliwy dla 
okolicznych mieszkańców, z poszanowaniem ciszy nocnej."

2.   W załącznikach nr 2, 4, 7 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Targowisko może być czynne codziennie, w godzinach 600 – 2200.

1) Szczegółowe dni i godziny otwarcia targowiska oraz trwania giełd tematycznych 
ustala administrator targowiska.

2) Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska oraz 
funkcjonowania giełd tematycznych powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na 
tablicy ogłoszeń.

3) Lokale gastronomiczne w stałych obiektach handlowych (pod dachem) mogą być 
czynne codziennie, w godzinach 600 – 2400, a zorganizowane przy nich ogródki 
kawiarniane – w godzinach 1800 – 2400.

4) Sprzątanie targowiska może odbywać się przez całą dobę w sposób nie uciążliwy dla 
okolicznych mieszkańców, z poszanowaniem ciszy nocnej."

3.   W załączniku nr 6 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Targowisko może być czynne codziennie, w godzinach 600 – 2200.

1) Szczegółowe dni i godziny otwarcia targowiska oraz trwania giełd tematycznych 
ustala administrator targowiska.

2) Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska oraz 
funkcjonowania giełd tematycznych powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na 
tablicy ogłoszeń.

3) Lokale gastronomiczne w stałych obiektach handlowych (pod dachem) mogą być 
czynne codziennie, w godzinach 600 – 2400, a zorganizowane przy nich dodatkowe 
ogródki kawiarniane – w godzinach 1800 – 2400.



4) Sprzątanie targowiska może odbywać się przez całą dobę w sposób nie uciążliwy dla 
okolicznych mieszkańców, z poszanowaniem ciszy nocnej."

4.   W załączniku nr 16 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Targowisko może być czynne codziennie, w godzinach 600 – 2200.

1) Szczegółowe dni i godziny otwarcia ustala administrator targowiska.
2) Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska powinna być w 

sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.
3) Ogródki kawiarniane zorganizowane przy lokalach gastronomicznych mieszczących 

się w stałych obiektach handlowych (pod dachem) mogą być czynne codziennie w 
godzinach 1800 – 2200.

4) Sprzątanie targowiska może odbywać się przez całą dobę w sposób nie uciążliwy dla 
okolicznych mieszkańców, z poszanowaniem ciszy nocnej."

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w regulaminach targowisk zmieniłyby całkowicie ich charakter, 
ponieważ doprowadziłyby do przekształcenia się targowisk w całodobowe ciągi handlowe. 
Zmiana taka, bez zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego za teren pod obiektami 
stałymi spowodowałaby, że prowadzący działalność w obiektach stałych na targowiskach 
otrzymaliby od Miasta lokale użytkowe ze stawkami czynszu kilkakrotnie niższymi od 
wylicytowanych stawek w lokalach gminnych w sąsiadujących z targowiskami obiektach. Dla 
przykładu: 
 stawka czynszu dzierżawnego za teren pod obiektami stałymi na targowisku „Unitarg” 

wynosi 7,00 zł/m2 zaś stawka czynszu najmu lokalu użytkowego z art. przemysłowymi 
przy ul. Grzegórzeckiej wynosi 20,21 zł/m2 (wylicytowana w 2005 r.),

 stawka czynszu dzierżawnego za teren pod obiektami stałymi na targowisku „Stary 
Kleparz” wynosi 7,06 zł/m2 zaś stawka czynszu najmu lokalu użytkowego z art. 
przemysłowymi przy Rynku Kleparskim wynosi 106,06 zł/m2 (wylicytowana w 2003 r.),

 stawka czynszu dzierżawnego za teren pod obiektami stałymi na targowisku „Plac 
Nowowiejski” wynosi 6,87 zł/m2 zaś stawka czynszu najmu lokalu użytkowego z art. 
spożywczymi przy ul. Lea wynosi 30,49 zł/m2 (wylicytowana w 2003 r.).

Niniejsza poprawka zakłada podział krakowskich targowisk miejskich pod względem czasu 
funkcjonowania na dwie grupy: działające całą dobę, do których należą „Tandeta” i „Plac 
Imbramowski” oraz działające w godzinach od 6:00 do 22:00 do których należy pozostałych 
14 targowisk.

Na targowiskach czynnych całą dobę prowadzenie handlu i usług (w tym prowadzenie lokali 
gastronomicznych) może odbywać się przez 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce w 
jakim jest ona prowadzona, a administrator może jedynie skrócić czas handlu.

Dla pozostałych targowisk zostały określone graniczne godziny w jakich mogą być one 
czynne. Określają one czas, w jakim może być prowadzona sprzedaż na całym placu zarówno 
w obiektach stałych jak i w handlu okrężnym. Z chwilą upływu wyznaczonego czasu cały 
plac z wyjątkiem lokali gastronomicznych (których czas otwarcia został wydłużony o dwie 
godziny) ma być zamknięty. Administratorzy tych targowisk nie mogą indywidualnie 
wydłużać czasu sprzedaży w sklepach zlokalizowanych w stałych obiektach i lokalach 
gastronomicznych, a jedynie mogą co najwyżej skrócić czas ich otwarcia co zostało 
uwzględnione w § 1 ust. 1 pkt. 1 regulaminów. Nie można z obowiązującego czasu otwarcia i 



zamknięcia placu wyłączyć sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych na tych 
targowiskach. Ich funkcjonowanie oznaczałoby, że plac jest czynny całą dobę. 

Wydłużenie godzin funkcjonowania lokali gastronomicznych i ogródków kawiarnianych w 
takim samym stopniu jak pozostałych targowisk dotyczy również Placu Nowego (załącznik nr 
6). W kamienicach otaczających Plac Nowy mieszkają 144 rodziny, co jest wystarczającym 
argumentem, aby nie przedłużać godzin działalności targowiska poza godzinę 24:00.

Wydłużenie godzin funkcjonowania lokali gastronomicznych i ogródków kawiarnianych nie 
dotyczy targowiska przy Pętli Rakowickiej (załącznik nr 16). Z uwagi na bliskość Cmentarza 
Rakowickiego graniczną godziną funkcjonowania targowiska jest godzina 22:00.

Obecne regulaminy dopuszczają możliwość organizowania tzw. ogródków przy lokalach 
gastronomicznych. Nie można jednak zapominać o celu w jakim zostały zorganizowane 
targowiska miejskie, tj. przede wszystkim dla sprzedaży warzyw i owoców w handlu 
okrężnym. Dla takiego właśnie handlu zarezerwowana została największa powierzchnia 
targowisk. Godzina 18:00 na organizowanie ogródków kawiarnianych została wskazana 
celowo. Przyjęto bowiem, że jest to graniczna godzina funkcjonowania handlu okrężnego, w 
związku z czym ogródki kawiarniane nie mogą być organizowane przed tą godziną kosztem 
wcześniejszej likwidacji stanowisk dla handlu okrężnego.


