
UCHWAŁA NR IX/94/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Pszennie i nadania regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się targowisko gminne w Pszennie pod nazwą: "EKO Targowisko" przy ulicy Kolejowej 1.

§ 2. Uchwala się regulamin targowiska gminnego w Pszennie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 czerwca 2019 r.

Poz. 3839



Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IX/94/2019 
Rady Gminy Świdnica         

z dnia 30 maja 2019 r.  
  

 
Regulamin targowiska gminnego w Pszennie pod nazwą: "EKO Targowisko’’ 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego pod nazwą ,,EKO 

Targowisko” zlokalizowanego w Pszennie przy ul. Kolejowej 1, zwanego dalej ,,Targowiskiem’’. 

2. Targowisko gminne prowadzi Gmina Świdnica. 

3. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni inkasent będący jednocześnie gospodarzem targowiska, 

który czuwa nad przestrzeganiem przepisów regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień 

i niedociągnięć. 

4. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę targową dzienną, zgodnie z Uchwałą 

nr VII/87/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2019 r. 

5. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie 

wystawione przez inkasenta, które należy zachować do kontroli i posiadać stale przy sobie w miejscu 

sprzedaży. 

§ 2. 1. Targowisko jest czynne w soboty z wyjątkiem świąt przypadających na ten dzień od godziny 

7.00 do godziny 14.00 z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wcześniej zaplanowanych imprez okolicznościowych odbywających się na terenie 

boiska sportowego uniemożliwiających otwarcie targowiska, organizator poinformuje uczestników 

poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica . 

§ 3. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: „ EKO Targowisko w’’ Pszennie z umieszczonym 

herbem Gminy Świdnica. 

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje 

dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, 

wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące 

funkcjonowania targowiska. 

§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym: 

1) producenci produktów rolnych, 

2) producenci produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i 

ograniczonej ( MOL ), 

3) wytwórcy wyrobów rzemieślniczych, przy czym sprzedawane wyroby powinny pochodzić z 

gospodarstwa lub samodzielnie pozyskane np.: zioła, kwiaty, elementy przyrody nieożywionej. W 

przypadku rzemiosła użytkowego wykonane przedmioty muszą być wykonane z wykorzystaniem 

naturalnych surowców. 

§ 5. 1. Na targowisku zabrania się handlu: 

1) odzieżą, obuwiem, chemią, 

  2) napojów alkoholowych, 
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 3) nafty, benzyny, spirytusu, smarów, 

 4) środków farmakologicznych, materiałów medycznych, 

 5) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

 6) obcej waluty (banknoty, monety) i papierów wartościowych, 

 7) żywych zwierząt, 

 8) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy, 

 9) innych artykułów , których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez 

odrębne przepisy. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi 

w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

§ 6. Na targowisku zabrania się: 

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju, 

  2) spożywania napojów alkoholowych i używania środków psychotropowych, odurzających 

i zastępczych oraz prowadzenia działalności handlowej przez osoby będące pod ich wpływem, 

  3) prowadzenia gier hazardowych i losowych, 

  4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

  5) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, 

  6) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz 

zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży, 

  7) wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży, 

  8) wywieszania reklam bez zgody gospodarza, 

  9) wprowadzania na teren targowiska psów bez smyczy i kagańca, 

  10) wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem tych należących do dostawców towarów oraz 

pojazdów z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez zarządcę, 

  11) ustawiania albo pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia 

targowiska. 

§ 7. Osoby prowadzące handel są zobowiązane do: 

1) przestrzegania regulaminu, 

2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących w obrocie towarowym, 

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc wskazanych przez organizatora, 

4) utrzymania czystości i porządku miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po jej zakończeniu zebranie 

i usunięcie odpadów do pojemników przeznaczonych do tych celów, 

5) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach, 

6) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby prowadzącej handel, 
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7) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej, 

8) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie inkasenta lub innych 

osób upoważnionych przez administratora, 

9) okazywania odpowiednich dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży na żądanie 

innych organów do prowadzenia kontroli, 

10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki 

sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia 

towarów, 

§ 8. 1. Osoby prowadzące handel ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na 

targowisku oraz osobom trzecim. 

2. Osoby prowadzące handel potwierdzają iż ponoszą nieograniczoną w czasie odpowiedzialność 

wobec nabywców produktów nabytych na ,,EKO Targowisko” w Pszennie za szkody wyrządzone 

oferowanym produktem. 

§ 9. 1. Miejsca sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza pracownik 

organizatora lub inkasent. 

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko znajdujące się na terenie targowiska. 

§ 10. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają: 

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Świdnica, 

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów. 

§ 11. 1. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich 

kompetencji Wójt Gminy Świdnica. 

2. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych inkasent 

targowiska. 

§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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