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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXIII/207/13 

Rady Gminy Wólka z dnia 27 czerwca 2013r. 

 

Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w m. Turka obowiązujący od dnia 25 lipca 
2013 roku. 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek”  

oraz handlu produktami rolno-spożywczymi i innymi towarami oraz artykułami 

dopuszczonymi do obrotu na mocy odrębnych przepisów prawa 

§ 2 

1. Targowisko stałe jest zlokalizowane w miejscowości Turka- osiedle Borek na działkach 

ewidencyjnych nr 2277 i nr 2306  przy ul. Bukowej z wjazdem od ulicy Brzozowej. 

2. Targowisko administrowane jest przez Urząd Gminy Wólka w Jakubowicach  

Murowanych 8. 

3. Kierownikiem targowiska jest osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Wólka. 

4. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Wólka, zwany dalej administratorem. 

5. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych obowiązującym prawem 

 i niniejszym Regulaminem. 

§ 3 

1. Targowisko jest czynne w godzinach ustalonych przez administratora. 

2. Na uzasadniony wniosek pisemny uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Wólka lub innych okoliczności targowisko może być 

czynne w innych ustalonych dniach i godzinach. 

§ 4 

1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: Targowisko stałe- „Mój Rynek” 

miejscowość Turka oraz tablicą informacyjną że operacja budowy targowiska jest 

współfinansowana ze środków EFRROW w ramach PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi 

z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013. 

2. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela 

i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, 

regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania 
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targowiska będą dostępne w budynku socjalno-biurowym i na stronie internetowej 

www.wolka.pl 

§ 5 

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

i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, ma zadaszone wszystkie 

stoiska, posiada miejsca parkingowe, budynek socjalno-biurowy i urządzenia sanitarno-

higieniczne. 

2. Targowisko podzielono na dwie sekcje: sekcję rolno-spożywczą dla miejscowych rolników 

stanowiącą 57% gdzie prowadzona jest wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych  

i sekcję handlu stanowiąca 43% gdzie może być prowadzona sprzedaż pozostałych towarów. 

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych lub pozostałych 

towarów do godziny 630, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych 

miejsc sekcji rolno-spożywczej poprzez sprzedaż innych towarów i artykułów dopuszczonych 

do obrotu na mocy odrębnych przepisów prawa lub możliwość zagospodarowania 

niewykorzystanych miejsc sekcji handlu pozostałych towarów poprzez sprzedaż produktów 

rolno-spożywczych.. 

§ 6 

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne  

i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie 

towarowym. 

§ 7 

1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż: 

1) napojów alkoholowych, 

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów, 

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych, 

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych, 

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

przez odrębne przepisy, 

7) zwierząt żywych w tym psów i kotów. 

2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane przez klasyfikatora  wolno sprzedawać pod 

warunkiem umieszczenia informacji o gatunku  grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy. 
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3. 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. 

§ 8 

Na targowisku zabrania się: 

1) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników), 

2) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia 

działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

3) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

4) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, 

5) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży 

oraz zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży, 

6) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska, 

7) jeżdżenia rowerami, 

8) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczone miejsca do parkowania, 

9) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. 

§ 9 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska, 

2)zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych 

przez administratora targowiska, 

3) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu 

sprzedaży zebranie, posegregowanie i usunięcie posegregowanych odpadów do pojemników  

na terenie targowiska przystosowanych do tych celów. 

4) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez 

administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności 

prowadzonej działalności handlowej, 

5) wniesienia opłaty targowej  

6) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli 

odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży, 

7) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach, 
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8) oznaczenia stoiska handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej 

sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu  

do kontaktu, w sposób uzgodniony z administratorem. 

9) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich 

w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia 

lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone  

w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych. 

 

§ 10 

1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza 

administrator targowiska. 

2. Miejscem sprzedaży jest zarezerwowane w danym dniu stoisko znajdujące się na terenie 

targowiska. 

§ 11 

Administrator targowiska jest upoważniony do zawierania umów dzierżawy lub najmu 

powierzchni służących do stałej sprzedaży. 

§ 12 

Dopuszcza się możliwość rezerwacji stoisk handlowych w uzgodnieniu z administratorem.  

§ 13 

Administrator targowiska jest zobowiązany do: 

1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania 

śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska, 

2) przestrzegania przepisów regulaminu 

3) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych  

4) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania  

i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska, 

5) utrzymania tablic informacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, 

6) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie 

targowiska, 

7) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska. 

§ 14 

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych Kierownik 

targowiska. 
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§ 15 

Regulamin jest udostępniony na tablicy ogłoszeń targowiska oraz Urzędu Gminy Wólka,  

a także na stronie internetowej www.wolka.pl. 

 

§ 16 

Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.  


