
UCHWAŁA NR VII/79/2019
RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Krępa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506)

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Krępa stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk

Mirosław Klemiato
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Załącznik do uchwały Nr VII/79/2019

Rady Gminy Słupsk

z dnia 26 marca 2019 r.

Regulamin targowiska

„Mój Rynek” w Krępie Słupskiej

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targu produktów rolnych „Mój Rynek” w Krępie Słupskiej” 
położonego w Krępie Słupskiej przy ul. Lipowej 3 na części działki oznaczonej nr 34/2, zwanego dalej 
"targowiskiem".

§ 2. 

Targowisko w Krępie jest oznaczone tablicą informacyjną o treści ”Mój Rynek” oraz unijnym logo produkcji 
ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 
5 września 2008 r z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW.

§ 3. 

Targowisko składa się z placu przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej oraz obiektu (pomieszczeń) 
centrum promocji lokalnych produktów, który jest integralną częścią targowiska będącym jednocześnie zapleczem 
socjalno-bytowym dla targowiska.

§ 4. 

Targowisko prowadzi podmiot, z którym Gmina Słupsk ma podpisaną umowę określającą zasady prowadzenia 
targowiska, zwanym dalej "zarządcą targowiska".

§ 5. 

Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§ 6. 

1. Targowisko oraz centrum promocji lokalnych produktów czynne jest codziennie w godzinach:

- od maja do września od 7:00 do 17:00;

- w pozostałych miesiącach od 7:00 do 15:00.

2. Targowisko oraz centrum promocji lokalnych produktów czynne jest przez wszystkie dni tygodnia, za 
wyjątkiem dni świątecznych i niedziel.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska oraz centrum promocji lokalnych produktów  sprawuje Wójt 
Gminy Słupsk, który wyznacza zarządcę targowiska zawierając z nim stosowną umowę. Do obowiązków zarządcy 
targowiska należy:

a) egzekwowanie przestrzegania regulaminu targowiska  oraz stosownych przepisów prawa,

b) przestrzeganie i egzekwowanie ustalonego schematu organizacyjnego targowiska                            
w szczególności egzekwowanie zakazu handlu poza wyznaczonymi do prowadzenia sprzedaży miejscami,

c) utrzymanie ładu, porządku i czystości na terenie targowiska;

d) organizacja techniczna i sanitarna obsługi targowiska,

e) wykonywanie czynności porządkowo-organizacyjnych na terenie targowiska,
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f) wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Gminą Słupsk                          a zarządcą 
targowiska,

g) informowanie właściwych służb porządkowych w przypadkach naruszenia przez osoby korzystające 
z targowiska obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień niniejszego regulaminu;

h) składanie wniosków w trybie przepisów Kodeksu wykroczeń o ukaranie osób naruszających postanowienia 
niniejszego regulaminu,

i) utrzymanie tablicy informacyjnej, o której mowa w § 2;

j) bieżące wykonywanie innych właściwych czynności związanych z administrowaniem targowiskiem.

4. Na terenie Targowiska dopuszcza się organizowanie wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, tematycznych 
polegających m.in. na promowaniu regionalnych produktów.

§ 7. 

Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są zobowiązane do uiszczania opłaty targowej według stawek 
określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Słupsk.

§ 8. 

Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje inkasent posiadający stosowny identyfikator.

§ 9. 

1. Opłaty targowej dokonuje się :

a) na wjeździe na targowisko lub

b) w momencie rozpoczęcia sprzedaży,

c) w przypadku rezerwacji dniem zapłaty jest pierwszy dzień handlowy w miesiącu.

2. Inkasent dokonujący poboru opłaty targowej potwierdza pobranie opłaty odpowiednim pokwitowaniem 
przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia 
targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§ 10. 

1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do zachowania dowodów, o których mowa                    w § 9, do 
chwili opuszczenia targowiska i ich okazania na żądanie osób uprawnionych do kontrolowania targowiska.

2. Brak pokwitowania o którym mowa w § 9,  traktowany jest jako brak uiszczenia opłaty.

§ 11. 

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1. uwidocznienia cen na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości,

2. wyposażenia w czytelne tabliczki informacyjne zawierające imię i nazwisko prowadzącego handel 
właściciela lub firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy, umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla 
kupującego;

3. uiszczenia dziennej opłaty targowej,

4. posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności 
handlowej, ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej;

5. posiadania dokumentu przez producentów rolnych potwierdzającego, że są płatnikami   podatku rolnego;

6. naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,

7. utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu a w szczególności 
usunięcia odpadów (papiery, opakowania, liście po warzywach itp.) pozostających w wyniku działalności 
handlowej, do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie targowiska;
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8. przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż.,

9. przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych.

§ 12. 

1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:

a.rolnicy, firmy i podmioty przetwarzające produkty rolno-spożywcze w ramach MOL,

b.producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów;

c.osoby zajmujące się rękodziełem artystycznym - w zakresie sprzedaży własnych wyrobów,

d.osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których 
przedmiotem działania jest handel, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym 
lub w innym właściwym rejestrze.

2. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-
spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wynosi co najmniej 59 %.

3. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych 
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wynosi 
co najmniej 11%.

§ 13. 

1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku 
(stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 10:00 w dniu handlu.

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży mają rolnicy w celu sprzedaży swoich płodów rolnych.

4. W przypadku stwierdzenia przez administratora targowiska sprzedaży przez osoby posiadające rezerwację 
innych towarów rezerwacja zostanie cofnięta bez zwrotu kosztów rezerwacji i opłaty targowej.

5. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na targowisko powinna okazać administratorowi targowiska 
jej potwierdzenie.

6. W sytuacji braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, administrator targowiska -                                    
w przypadku wolnych miejsc handlowych - wskazuje osobie miejsce do handlu.

7. Ogranicza się możliwość rezerwacji miejsca handlowego maksymalnie do dwóch miejsc dla jednego 
podmiotu.

§ 15. 

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:

1. spirytusu i napojów alkoholowych,

2. wyrobów tytoniowych,

3. nafty, benzyny, trucizn, środków farmakologicznych i materiałów medycznych itp.,

4. zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

5. broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

6. grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez uzyskania atestu na grzyby świeże 
lub suszone, oraz nie opakowanych grzybów suszonych,

7. przedmiotów stanowiących aktualne wyposażenie wojska i policji,

8. żywych zwierząt w tym: psów, kotów i gołębi,

9. sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
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§ 16. 

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.

§ 17. 

1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być wykorzystywane wyłącznie jednostki miar obowiązujące 
w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być 
ustawione lub użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 
mierzenia i ważenia.

3. Osoba prowadząca sprzedaż jest zobowiązana do uwidoczniania na cen w sposób prosty               i nie 
budzący wątpliwości.

§ 18. 

Na targowisku obowiązuje zakaz :

1. spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających, a także prowadzenia handlu 
przez osoby będące pod ich wpływem;

2. wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

3. wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

4. używania petard i otwartego ognia,

5. zakłócania porządku publicznego i spokoju, a w szczególności używania urządzeń nagłaśniających, 
utrudniających komunikowanie się handlujących  z kupującymi;

6. instalowania  tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów, kiosków tj. wieszaków, lin i innych, 
powodujących utrudnienia  w ruchu pieszym;

7. rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy Targowiska;

8. wprowadzenia do obrotu grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez uzyskania 
atestu na grzyby świeże lub suszone, oraz nie opakowanych grzybów suszonych;

9. samodzielnego zajmowania, zmiany usytuowania stanowiska handlowego                                         
i wydzielonej powierzchni handlowej oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca 
sprzedaży, bez zgody Zarządcy Targowiska;

10. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Targowiska i pozostawiania nie sprzedanego towaru i opakowań,

11. prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie 
odrębnych przepisów,

12. sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

13. jeżdżenia po terenie Targowiska jednośladami oraz pojazdami mechanicznymi.

§ 19. 

Zarządca Targowiska zobowiązany jest do:

1. czuwania nad przestrzeganiem regulaminu targowiska i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,

2. właściwej organizacji obsługi targowiska, bieżącego konserwowania i utrzymywania                   
w sprawności infrastruktury targowiska;

3. porządkowania terenu targowiska po zakończonym dniu handlowym,

4. utrzymania czystości i porządku oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych 
w okresie zimowym na terenie targowiska,
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5. informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

6. bieżącego wykonywania innych czynności związanych z zarządzaniem targowiskiem.

§ 20. 

1. Wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz warunków 
określonych  w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska, oraz powszechnie 
obowiązujących  przepisów prawa.

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i ich egzekwowaniu Zarządca ma 
prawo korzystania z pomocy odpowiednich służb państwowych.

3. Zarządca targowiska ma prawo do legitymowania osoby prowadzącej działalność na terenie targowiska.

§ 21. 

1. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Zarządcy oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje 
Wójt Gminy Słupsk.

2. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na targowisku rozstrzyga 
w zakresie swoich kompetencji Zarządca, a pomiędzy Zarządcą  i podmiotami prowadzącymi działalność handlową 
na targowisku Wójt Gminy Słupsk lub osoba przez niego upoważniona.

§ 22. 

1. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Słupsk.

2. Załącznikiem do regulaminu jest Plan targowiska.
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