
 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/346/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

 z dnia 13 kwietnia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk na terenie 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 

473 z późn. zm.), przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, 

wystaw lub konkursów zwierząt (Dz. U Nr 11 poz. 67), Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin targowisk Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”, o następującej treści: 

Regulamin Targowisk Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

1. Na terenie Gminy Baranów Sandomierski zlokalizowane są następujące place Targowe: 

a)  Plac Targowy w Baranowie Sandomierskim obejmujący obszar pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi rzeki 

Babulówki i zbiornikami małej retencji przy ulicy Mickiewicza na działkach nr ew. 1550/17, 1550/19, 

1550/21, 1549/9, oraz część działek nr ew. 1549/8, 1552 i 1551 w Baranowie Sandomierskim, w granicach 

oznaczonych tablicami z napisem „ Plac Targowy”. 

b)  Plac Targowy w Dąbrowicy obejmuje obszar naprzeciw stadionu na działkach nr ew. 1578/3 oraz 1578/4 

w Dąbrowicy w granicach oznaczonych tablicami z napisem „ Plac Targowy”. 

2. Placami Targowymi zarządza Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zwany 

Administratorem. 

3. Ustala się czas prowadzenia działalności handlowej na terenie placów targowych od godz. 600 do 1400 w dni 

targowe ( piątki każdego tygodnia w Baranowie Sandomierskim i czwartki każdego tygodnia w Dąbrowicy ) 

4. Osoby handlujące na placach targowych wyrobami innymi niż płody rolne i zwierzęta z własnego 

gospodarstwa rolnego, są zobowiązane do posiadania i udokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

5. Od dokonujących sprzedaży na placach targowych na terenie gminy Baranów Sandomierski pobierana jest 

dzienna opłata targowa w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. 

6. Zabrania się osobom które uiściły dzienną opłatę targową odstępowania innym osobom stanowisk 

handlowych. 

7. * (uchylony) 

8. * (uchylony) 

9. Administrator targowiska zobowiązany jest utrzymywać część placu targowego wyznaczonego do handlu 

zwierzętami w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie organizowania targów, wystaw lub konkursów zwierząt (Dz. U Nr 11 poz. 67 z późn. zm.). 

DZIAŁ II 

postanowienia porządkowe 

1. Sprzedający zobowiązani są dbać o czystość i porządek swoich stanowisk i terenu obok nich. Wszelkie 

zbędne odpady np.: kartony, torby, worki i skrzynki należy wrzucać do stojących na targowiskach pojemników 

przeznaczonych na odpady. 



2. W przypadku pozostawienia przez sprzedającego stanowiska zanieczyszczonego, administrator ma prawo 

pobierać opłatę za sprzątnięcie stanowiska. 

3. Targowisko w Baranowie Sandomierskim podzielone jest na 3 sektory z ponumerowanymi i wyznaczonymi 

stanowiskami: 

SEKTOR A – stanowiska na wyasfaltowanym placu dla samochodów i pojazdów o długości nieprzekraczającej 

7 m –sprzedaż warzyw, owoców, sadzonek oraz art. spożywczych i przemysłowych. 

SEKTOR B - stanowiska dla pojazdów o długości przekraczającej 7m – sprzedaż materiałów opałowych, mebli, 

nawozów, pasz, płodów rolnych i innych towarów wymagających powierzchni ekspozycyjnej powyżej 28 m2, lub 

przeładowywania zakupionego towaru na pojazd kupującego. 

SEKTOR C - wiata i plac do handlu zwierzętami- stanowiska przeznaczone i przystosowane do handlu 

zwierzętami . Wyznaczenie stanowisk i ich oznaczenie należy do administratorów placów targowych. 

4. Zakazuje się prowadzenia handlu na ciągach komunikacyjnych placu targowego i poza wyznaczonymi 

stanowiskami. Osoby sprzedające towar z ręki, toreb, koszów, wózków i stolików stojących oraz przejezdnych 

o powierzchni nie przekraczającej 3m2 zobowiązane są do zajmowania miejsca uzgodnionego z inkasentem na terenie 

poza oznakowanymi i ponumerowanymi stanowiskami. 

5. Inkasenci będący pracownikami administratora placów targowych zbierający opłatę targową i opłaty za 

dodatkowe usługi będą ubrani w kamizelki o jaskrawym pomarańczowym kolorze z napisem „INKASENT” w kolorze 

czarnym . Ponadto muszą posiadać legitymacje służbowe. 

6. Osoby przebywające na placach targowych zobowiązane są do stosowania się do: 

a)  zapisów niniejszego regulaminu; 

b)  poleceń inkasentów wynikających z treści tego regulaminu; 

c)  zarządzeń administratorów placów targowych ogłaszanych na tablicach ogłoszeń; 

d)  poleceń i zakazów umieszczanych na żółtych tablicach informacyjnych na terenie targowisk. 

7. Na targowisku mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem: 

a)  napojów alkoholowych 

b)  nafty 

c)  benzyny 

d)  spirytusu skażonego, denaturatu 

e)  trucizn 

f)  środków leczniczych 

g)  kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów 

h)  walut obcych 

i)  papierów wartościowych 

j)  broni, amunicji, materiałów wybuchowych 

k)  mleka niepasteryzowanego, dziczyzny, pieczywa i wyrobów ciastkarskich niepakowanych. 

l)  innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów lub których wykaz 

umieszczony jest na tablicy ogłoszeń. 

8. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych 

losowań lub przetargów. 

9. Sprzedaż na placach targowych może być prowadzona wyłącznie za pomocą specjalistycznych środków 

transportu, zaopiniowanych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: 

a)  mięsa i przetworów mięsnych, 

b)  drobiu bitego i przetworów drobiowych, 

c)  ryb i przetworów rybnych, 



d)  tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, 

e)  mleka i przetworów mlecznych, 

f)  innych środków spożywczych wymagających odpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, 

10. Grzyby surowe dziko rosnące, i suszone oraz ich przetwory mogą być sprzedawane po spełnieniu 

wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 218 poz.1399) „w 

sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, oraz środków spożywczych 

zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy”. 

11. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, 

pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła – będzie wstrzymana przez administratora targowiska, który jest 

jednocześnie zobowiązany jest powiadomić : Policję, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję 

Weterynaryjną. 

12. Stanowisko handlowe i każdy punkt sprzedaży winien być oznaczony nazwą przedsiębiorstwa, imieniem 

i nazwiskiem oraz adresem sprzedawcy. 

13. Osoba prowadząca handel na targowisku jest obowiązana uwidaczniać na towarach wystawianych do 

sprzedaży ich ceny. 

14. Do mierzenia lub ważenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujących 

w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne. 

15. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być 

ustawione i użytkowane w ten sposób aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 

ważenia i mierzenia. 

16. Sprzedający artykuły spożywcze powinni ponadto spełniać wymogi Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225). 

17. Zabrania się kupującym parkowania pojazdów poza miejscami do tego celu przeznaczonymi. 

18. Administratorzy placów targowych upoważnieni są do wydawania i ogłaszania na terenie placów 

targowych zarządzeń mających na celu uporządkowanie organizacji i funkcjonowania placów targowych. 

19. Miejsce sprzedaży (z uwzględnieniem branży) oraz powierzchnię miejsca sprzedaży w miejscach gdzie nie 

oznaczono ich znakami, wyznacza inkasent administratora targowiska. 

DZIAŁ III 

* (uchylony) 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/340/98 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 25 marca 1998 

r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w miejscowości Baranów Sandomierski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

* - stwierdzono nieważność Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody podkarpackiego znak P.II.0911-63/10 - 

z dnia 18.05.2010 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Idzik 

 

 


