
 

 

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminny (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.), uchwala, się co następuje: 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” położonego 

w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 14a, 62-820 Stawiszyn, na działce nr 133/7, obręb Miasto - Stawiszyn 

o powierzchni 0,9206 ha. Wjazd na targowisko poprzez działką nr 194/2 obręb Miasto – Stawiszyn – 

stanowiącą drogę gminną. 

§ 2. 1. Właścicielem targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” jest Gmina i Miasto Stawiszyn. 

2. Administratorem targowiska gminnego jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Stawiszynie z siedzibą: Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku. 

§ 3. 1. Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. 

2. W dni w których odbywa się jarmark (tj. każdego miesiąca w pierwszy poniedziałek po ósmym) 

targowisko jest czynne w godzinach od 5.00 do 15.00 

3. W każdy czwartek targowisko jest czynne w godzinach od 5.00 do 13.00 z wyłączeniem świąt 

stanowiących dni wolne od pracy. 

4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia drobnego handlu, imprez okolicznościowych, wystaw, 

kiermaszów na terenie płyty targowiska w każdy dzień tygodnia, a także w święta stanowiące dni wolne od 

pracy wyłącznie za zgodą Burmistrza Stawiszyna 

§ 4. 1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 

i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, posiada zadaszone stoiska, które zajmują co 

najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe, budynek obsługi weterynaryjnej 

i urządzenia sanitarnohigieniczne, budynek promocji lokalnych produktów. 

2. Targowisko wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła ciepła, która zapewnia pokrycie 100% 

zapotrzebowania obiektu 

3. Targowisko wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła energii elektrycznej, która zapewnia 

pokrycie 7,81% zapotrzebowania obiektu 

§ 5. Na terenie targowiska znajduje się tablica z Regulaminem targowiska, na której zamieszczone są 

podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora 

targowiska z podaniem jego siedziby i telefonu. 

§ 6. Na terenie targowiska znajduje się nazwa obiektu „MÓJ RYNEK”. 
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§ 7. Na targowisku wydzielona została przestrzeń dla sprzedaży zwierząt. 

§ 8. 1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku 

wyznacza Administrator zgodnie z planem zagospodarowania targowiska poprzez wydawanie ustnych lub 

pisemnych poleceń. 

2. Miejsce sprzedaży nie może być odstępowane innej osobie przez osobę, która uiściła opłatę targową na 

dane miejsce w dniu targowym. 

3. Na terenie targowiska nie dopuszcza się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego 

i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży. 

4. Nie dopuszcza się pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia 

targowiska. 

§ 9. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy, osoby fizyczne, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

§ 10. 1. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno – 

spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wynosi 55%. 

2. Pozostałe 45% powierzchni handlowej targowiska przeznaczone jest pod sprzedaż pozostałych 

artykułów. 

§ 11. 1. Na potrzeby regulaminu targowiska ustala się, że dokumentem potwierdzającym status rolnika jest 

zaświadczenie właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzające złożenie przez 

osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników. 

2. Ważność zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres 12 miesięcy od daty wydania. 

3. Administrator jest upoważniony do weryfikacji statusu rolnika. 

§ 12. 1. Opłata targowa pobierana jest przez uprawnionych inkasentów według stawek zgodnych z uchwałą 

Rady Miejskiej Stawiszyna. 

2. Opłata targowa uchwalona będzie w odrębnej uchwale z zastrzeżeniem, że w okresie 5 lat od dnia 

wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej w ramach realizacji 

operacji pn „Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną 

infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi 

weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” należna opłata targowa uiszczana przez rolników będzie o 25% 

niższa w stosunku do innych podmiotów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie. 

3. Inkasent zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej opłaty. 

§ 13. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1.uiszczenia dziennej opłaty targowej zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie, 

2.uwidocznienia ceny na towarach wystawionych na sprzedaż, 

3.umieszczenia przed miejscem sprzedaży informacji zawierających imię, nazwisko i adres firmy, 

4.posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia 

działalności gospodarczej, dokumentów identyfikacyjnych zwierząt oraz ważnego dowodu uiszczenia opłaty 

targowej, 

5.używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie 

towarowym (metr, litr, kilogram itp.), 

6.naprawienia szkody wyrządzonej na targowisku, 

7.utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu, 

8.przestrzegania Regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, porządkowych i przeciwpożarowych oraz 

innych mających związek z działalnością handlową prowadzoną na targowisku. 

§ 14. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu towarami 

spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne do prowadzenia handlu w zakresie obrotu zwierzętami określają 

odrębne przepisy. 
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§ 15. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrole prowadzą powołane do tego służby i instytucje, a w 

szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna 

§ 16. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary z wyjątkiem 

towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne. 

§ 17. Na targowisku zabrania się: 

1.Prowadzenia gier hazardowych, 

2.Sprzedaży monet, banknotów oraz papierów wartościowych, 

3.Sprzedaży benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn, substancji psychoaktywnych, broni palnej lub 

gazowej, leków, 

4.Wywieszania reklam bez zgody Administratora targowiska, 

5.Wprowadzania psów bez smyczy i kagańców (za wyjątkiem psów przewodników). 

§ 18. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny 

być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, 

rzetelności ważenia i mierzenia. 

§ 19. Do zadań Administratora targowiska należy: 

1. Wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku, 

2. Pobieranie opłaty targowej oraz innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego przez 

uprawnionych inkasentów, 

3. Kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej, 

4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, 

5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska. 

§ 20. 1. Administrator targowiska z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników targowiska, 

nie gwarantuje sprzedającym dojazdu na stanowiska sprzedaży czy korzystania z możliwości pozostawienia 

pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego. 

2. Na żądanie Administratora osoby wjeżdżające na teren targowiska są zobowiązane do okazania 

wwożonego towaru. 

§ 21. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w ramach niniejszego Regulaminu są pracownicy 

Administratora posiadający upoważnienia. 

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać ważny dowód opłaty targowej 

oraz dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 

§ 22. 1. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi a Administratorem targowiska rozstrzyga 

w zakresie swoich kompetencji Burmistrz Stawiszyna. 

2. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądania zainteresowanych Administrator 

targowiska. 

§ 23. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Barbara Włodarczyk 
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