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Poz. 4046
UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2018
RADY GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu stałego targowiska gminnego "Mój Rynek" w Białobrzegach
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Białobrzegi uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin stałego targowiska gminnego „Mój Rynek” zlokalizowanego w miejscowości
Białobrzegi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białobrzegi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Świętoniowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/283/2018
Rady Gminy Białobrzegi
z dnia 25 września 2018 r.
Regulamin stałego targowiska gminnego „Mój Rynek" w Białobrzegach
1. Regulamin stałego targowiska gminnego „Mój Rynek" w Białobrzegach, zwany dalej „Regulaminem",
określa zasady korzystania z targowiska zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 2804/5 w Białobrzegach.
2. Targowisko jest prowadzone przez Gminę Białobrzegi.
3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa i Regulaminu.
§ 2. 1. Zarządzaniem targowiskiem zajmuje się osoba wyznaczona przez Gminę Białobrzegi, zaopatrzona
w stosowny identyfikator z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji o nazwie „Administrator
Targowiska", która podejmuje wszelkie działania mające na celu sprawne i niezakłócone funkcjonowanie
targowiska.
§ 3. 1. Targowisko jest dostępne w każdy piątek w godz. 600 - 1400, z wyjątkiem dni uznanych za wolne od
pracy.
2. Korzystanie z targowiska poza okresem, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalne wyłączenie za
wyrażoną w formie pisemnej zgodą Wójta Gminy Białobrzegi.
3. Targowisko zarówno w części zadaszonej jak i niezadaszonej podzielone jest na trzy sekcje:
1) Sekcja Sprzedaży Ogólnej;
2) Sekcja Sprzedaży Produktów Rolno-Spożywczych Rolników;
3) Sekcja Sprzedaży
Ekologicznego.

Produktów

Rolno-Spożywczych

Wyprodukowanych

w Systemie

Rolnictwa

4. Obszar targowiska przeznaczony dla sprzedających, zarówno w części zadaszonej, jak i niezadaszonej
podzielony jest na stanowiska handlowe wydzielone obramowaniami z kostki brukowej o odrębnym odcieniu.
§ 4. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z targowiska przez sprzedających:
1) Sprzedający zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez
Administratora Targowiska, w tym dotyczących opuszczenia targowiska;
2) Poruszanie się po obszarze targowiska jest dopuszczalne wyłącznie zgodnie z oznakowaniem lub
poleceniami Administratora Targowiska;
3) O kolejności przydzielania stanowisk handlowych decyduje Administrator Targowiska biorąc pod uwagę
w szczególności, ale niewyłącznie, kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się rezerwację stanowisk handlowych;
4) Sprzedający zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na targowisku, a po zakończeniu
sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie targowiska
i przystosowanych do tych celów;
5) Brak wolnego stanowiska handlowego w jednej z sekcji spośród wymienionych w § 3 ust. 3 Regulaminu
skutkuje brakiem możliwości korzystania z targowiska przez danego sprzedającego, chyba że
Administrator Targowiska wskaże inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży miejsce
w obrębie targowiska;
6) Na jednego sprzedawcę przypada jedno stanowisko handlowe, z zastrzeżeniem, że Administrator
Targowiska może w uzasadnionych przypadkach:
a) przyznać danemu sprzedającemu na jego wniosek obszar większy niż jedno stanowisko,
b) przyznać jedno
z sprzedających.
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7) Sekcja Sprzedaży Ogólnej dostępna jest dla wszystkich sprzedawców zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt 3;
8) Sekcja Sprzedaży Produktów Rolno-Spożywczych Rolników dostępna jest w pierwszej kolejności dla
rolników. Postanowienia zawarte w pkt 3 stosuje się odpowiednio. Administrator Targowiska jest
uprawniony do weryfikacji posiadania statusu rolnika, w tym poprzez wgląd do właściwych dokumentów.
Negatywna weryfikacja statusu rolnika, przez co rozumie się również brak możliwości jej dokonania może
skutkować usunięciem danej osoby z Sekcji Sprzedaży Produktów Rolno-Spożywczych Rolników;
9) Sekcja Sprzedaży Produktów Rolno-Spożywczych Wyprodukowanych w Systemie Rolnictwa
Ekologicznego dostępna jest w pierwszej kolejności dla sprzedających prowadzących sprzedaż produktów
rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Postanowienia zawarte
w pkt 3 stosuje się odpowiednio. Administrator Targowiska jest uprawniony do weryfikacji statusu
sprzedawanych produktów, w tym poprzez wgląd do właściwych dokumentów. Negatywna weryfikacja
statusu sprzedawanych produktów, przez co rozumie się również brak możliwości jej dokonania może
skutkować usunięciem danej osoby z Sekcji Sprzedaży Produktów Rolno-Spożywczych
Wyprodukowanych w Systemie Rolnictwa Ekologicznego;
10) Administrator Targowiska jest uprawniony do rozmieszczenia w Sekcji Sprzedaży Produktów RolnoSpożywczych Rolników i Sekcji Sprzedaży Produktów Rolno - Spożywczych Wyprodukowanych
w Systemie Rolnictwa Ekologicznego również innych sprzedających, niż uprawnieni na podstawie
pkt 9 i pkt 10, jeśli w przedmiotowych sekcjach stwierdzone zostaną do 7°° niezajęte stanowiska handlowe.
2. Parkowanie dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych jako parkingi dla kupujących lub
innych wskazanych przez Administratora Targowiska.
§ 5. 1. Każdy sprzedający odpowiada za jakość sprzedawanego towaru oraz warunki sanitarno higieniczne na zajmowanym stanowisku.
2. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem tych towarów, których sprzedaż
podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi i kontroli.
3. Na targowisku zabrania się:
1) Zachowań, które wpłynęły by na porządek i bezpieczeństwo osób znajdujących się na targowisku;
2) Samowolnej zmiany wyznaczonego stanowiska handlowego i/lub miejsca parkingowego;
3) Montażu jakichkolwiek na trwale przymocowanych elementów do podłoża lub innych elementów
targowiska;
4) Pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska;
5) Wieszania reklam oraz prowadzenia reklamy przez megafony;
6) Prowadzenia handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych, w szczególności na drogach dojazdowych
i innych ciągach komunikacyjnych.
4. 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.
5. Osoby znajdujące się na terenie targowiska zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu, ustalonych
zasad oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, handlowych, porządkowych i przeciwpożarowych.
6. W stosunku do osób nie przestrzegających wymogów wynikających z Regulaminu zostaną wyciągnięte
konsekwencje przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 6. 1. Za znajdujące się na terenie targowiska urządzenia, towary i ich składowanie odpowiada ich
właściciel.
2. Właściciel targowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na targowisku.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za mienie znajdujące się na targowisku w czasie jego otwarcia, jak
też i po jego zamknięciu oraz związana z zawieranymi na nim transakcjami podlega ogólnym zasadom
i regulacjom z kodeksu cywilnego i z przepisów szczególnych. Pisemne postulaty, skargi, wnioski i zażalenia
dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być składane u Administratora Targowiska lub Wójta.

