
 

 

UCHWAŁA NR XLV/384/14 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z urządzeń targowiska oraz ustanowienia regulaminu 

Targowiska „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala 

co następuje: 

§ 1. Opłaty za korzystanie z urządzeń Targowiska „Mój Rynek” pobiera się od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży  

na Targowisku „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich. 

§ 2. Ustala się wysokość stawek opłat miesięcznej rezerwacji za korzystanie z urządzeń targowiska od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących 

sprzedaży na Targowisku „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich w następującej wysokości: 

1) stoisko zadaszone ze stołem (1,25 x 0,80 m) – 8,13 zł + 23% Vat = 10 zł; 

2) stoisko niezadaszone z parkingiem (3 x 6 m) – 40,65 zł + 23% Vat = 50 zł. 

§ 3. Terminem płatności opłaty za korzystanie z urządzeń Targowiska „Mój Rynek” jest dzień, w którym 

dokonywana jest sprzedaż. Wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem sprzedaży. Uiszczenie opłaty 

następuje do rąk Inkasenta lub na konto bankowe wskazane w Regulaminie Targowiska. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty za korzystanie z urządzeń Targowiska w drodze inkasa przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. 

2. Za inkaso opłaty za korzystanie z urządzeń Targowiska określa się proporcje w wysokości 50% 

pobranych i rozliczonych opłat. 

§ 5. Wprowadza się regulamin Targowiska „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich stanowiący załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez podanie jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty 

w Gminie Oborniki Śląskie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

H. Cymerman 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poz. 1661



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/384/14 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 

z dnia 27 marca 2014 r. 

 

REGULAMIN TARGOWISKA „Mój Rynek” w OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

§ 1. 1. Targowisko "Mój Rynek" w Obornikach Śląskich, położone przy ul. Powstańców Wlkp. (działki  

nr 78/1; 78/6; 78/7; 59 AM 12), zwane dalej Targowiskiem, czynne jest w zwyczajowo przyjęty dzień targowy, 

czyli w czwartek oraz w sobotę od godz. 6.00 -14.00, a we wszystkie pozostałe dni tygodnia od godz.  

7.00 – 14.00. 

2. Działalność Targowiska „Mój Rynek” opiera się na tzw. „Programie Tygodniowym” i tak: 

1) od poniedziałku do środy: 

a) sprzedaż płodów rolnych, owoców i warzyw; 

b) giełda rzeczy używanych (odzież, sprzęt AGD i RTV, meble …) 

2) czwartek – zwyczajowo przyjęty „Obornicki Dzień Targowy”; 

3) piątek: 

a) sprzedaż płodów rolnych, owoców i warzyw; 

b) giełda rzeczy używanych (odzież, sprzęt AGD i RTV, meble …); 

4) sobota – „Drugi Obornicki Dzień Targowy” oraz: 

a) giełda staroci i osobliwości; 

b) giełda rękodzieła artystycznego i użytkowego; 

c) pokazy, prezentacja zwierząt (psy, koty, ptaki, rybki itp.). 

3. Targowisko może być czynne w innych godzinach za zgodą Burmistrza Obornik Śląskich. 

4. Targowisko stanowi własność Gminy Oborniki Śląskie i jest obiektem użyteczności publicznej. 

5. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Obornik Śląskich. 

§ 2. 1. Targowisko "Mój Rynek" w imieniu Gminy Oborniki Śląskie administrowane jest przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, ul. Poniatowskiego 22 – samorządowy zakład budżetowy Gminy 

Oborniki Śląskie. 

2. Do zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. należy: 

1) wyznaczenie inkasenta – pracownika odpowiedzialnego za pobór opłaty targowej; 

2) wyznaczenie sprzedającemu miejsca handlu na Targowisku; 

3) pobieranie opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z urządzeń Targowiska; 

4) kontrolowanie posiadania dowodu uiszczenia opłat przez osoby prowadzące działalność handlową  

na Targowisku; 

5) nadzorowanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

6) utrzymanie czystości i porządku na terenie Targowiska; 

7) dbałość o urządzenia stanowiące wyposażenie Targowiska "Mój Rynek". 

§ 3. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: „Targowisko „Mój Rynek” w Obornikach 

Śląskich” z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie 

z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013. 

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania 

targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska z podaniem jego siedziby, numeru 

telefonu, wysokości opłat. 
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§ 4. 1. Wprowadza się podział Targowiska na sekcje A, B i C, z których: 

1) sekcja A – zadaszona, przeznaczona jest do sprzedaży produktów rolno – spożywczych; 

2) sekcja B i C – niezadaszona z parkingiem, przeznaczona jest do sprzedaży pozostałych towarów. 

2. W przypadku braku chętnych na sprzedaż w sekcji A, dopuszcza się w niej sprzedaż pozostałych 

towarów. 

3. Sekcja A, B i C oznaczone są tablicami informacyjnymi. 

4. Podział Targowiska na sekcje A, B i C przedstawia mapa, stanowiąca załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 5. 1. Handlujący ma prawo do odpłatnej rezerwacji stoiska handlowego na Targowisku „Mój Rynek”. 

2. Z rezerwacji można zrezygnować z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Rezerwację miejsc handlowych prowadzi Księgowość Ośrodka, opłaty rezerwacyjnej można dokonać 

w Recepcji, u Inkasenta lub przelewem na konto bankowe nr 86 9583 0009 0000 0488 2000 0001. 

4. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc w części A mają rolnicy i inni sprzedawcy produktów rolno – 

spożywczych. 

5. Rezerwacja miejsc w części B i C odbywa się według kolejności zgłoszeń. 

6. W miejscu zarezerwowanym sprzedaż należy rozpocząć najpóźniej o godz. 9.00. 

7. Zarezerwowane miejsca handlowe nie zajęte do godz. 9.00 w danym dniu handlowym – mogą być 

zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadzącego Targowisko. 

8. Zabrania się powynajmowania zarezerwowanych miejsc handlowych osobom trzecim. 

§ 6. Uprawnionymi do handlu na Targowisku są: 

1) osoby fizyczne i prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które we własnym 

imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą; 

2) producenci rolni i działkowicze, sprzedający własne produkty rolne; 

3) zbieracze runa leśnego; 

4) twórcy ludowi, artyści, sprzedający własne wyroby; 

5) właściciele rzeczy używanych – nie prowadzący działalności gospodarczej z zakresu handlu. 

§ 7. 1. Od osób prowadzących handel na Targowisku "Mój Rynek" pobiera się opłaty targowe i opłaty  

za korzystanie z urządzeń znajdujących się na Targowisku, zgodnie z cennikiem, zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. 

2. Opłaty, o których mowa w § 7 pkt.1 pobierane są przez upoważnionego Inkasenta. 

§ 8. 1. Zabrania się na Targowisku: 

1) sprzedaży następujących towarów: 

a) napojów alkoholowych, ich wystawiania, reklamowania i spożywania; 

b) paliw płynnych (oleje napędowe, benzyna itp.); 

c) żywych zwierząt, za wyjątkiem drobiu, gołębi, królików i ryb; 

d) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i trucizn; 

e) środków farmaceutycznych; 

f) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana; 

g) towarów szkodliwych dla zdrowia tj. środków odurzających, substancji psychotropowych  

tzw. dopalaczy; 
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h) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów, w tym grzybów bez atestu, rosnących 

w warunkach naturalnych; 

i) innych artykułów, których sprzedaż jest prawem zabroniona; 

j) środków ochrony roślin; 

k) papierów wartościowych i walut; 

l) rzeczy pochodzących z przestępstw lub, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą 

z przestępstwa; 

2) zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska; 

3) prowadzenia handlu bez uiszczenia opłaty targowej; 

4) wprowadzania psów, za wyjątkiem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej; 

5) prowadzenia gier hazardowych; 

6) przebywania osób nieupoważnionych poza godzinami otwarcia Targowiska. 

2. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście lub przejazd wyznaczony dla ruchu. 

§ 9. 1. Osoby prowadzące handel na Targowisku są zobowiązane do: 

1) przestrzegania Regulaminu Targowiska; 

2) wykonywania poleceń obsługi targowiska z zakresu przestrzegania Regulaminu Targowiska; 

3) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i do jego okazywania na każde żądanie osób uprawnionych 

do kontroli (np. Policja, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Sanitarna itp.); 

4) umieszczania cen lub cennika na oferowanych do sprzedaży towarach; 

5) uiszczania Inkasentowi opłat oraz posiadania dowodu dokonania opłaty do chwili opuszczenia Targowiska; 

6) przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych, higieniczno – sanitarnych, weterynaryjnych 

i porządkowych; 

7) ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostkami miar obowiązującymi w obrocie towarowym  

(np. metr, kg, litr itp.), powinny one posiadać ważną cechę legalizacyjną; 

8) utrzymania porządku na zajmowanym stanowisku handlowym i w jego otoczeniu oraz posprzątania  

po zakończonej sprzedaży, zebrania worków, kartonów, skrzynek i innych odpadów oraz umieszczenia  

ich w wyznaczonych pojemnikach; 

9) naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku; 

10) opuszczenia terenu Targowiska do godz. 15.00; 

11) wykonywania czynności rozładowywania towarów tak, aby nie przeszkadzać innym osobom. 

2. W przypadku zabrudzenia kostki brukowej olejami lub smarami samochodowymi handlujący  

jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 50 zł/m² zabrudzonej kostki brukowej. 

§ 10. Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia  

od odpowiedzialności za naruszenie jego postanowień. 

§ 11. Umieszczenie reklam na Targowisku dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza 

Obornik Śląskich. 

§ 12. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska i pracy Obsługi Targowiska należy kierować 

do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. 

§ 13. Teren Targowiska „Mój Rynek” jest monitorowany. 

§ 14. Niniejszy Regulamin nie obowiązuje w czasie imprez kulturalno – rozrywkowych lub sportowych, 

organizowanych za zgodą Burmistrza Obornik Śląskich na terenie Targowiska. 

§ 15. Zmiana Regulaminu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalania. 
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Załącznik do Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich 
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