UCHWAŁA NR 66/XIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Małkini Górnej uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska gminnego w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 111/XVIII/96 Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie uchwalenia regulaminu
targowiska gminnego w Małkini Górnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Załącznik do Uchwały Nr 66/XIII/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 września 2015 r.

Regulamin targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej
§ 1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są zobowiązane do uiszczania opłaty targowej według stawek
określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Małkinia Górna.
§ 2. 1. Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska i czuwa nad jego prawidłowym wykorzystaniem.
2. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście wyznaczone do ruchu.
§ 3. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:
1) posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych i działek przydomowych.
2) osoby fizyczne i prawne, które zawodowo we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność
gospodarczą.
3) osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła lub trudniące się wytwórczością ludową bądź
artystyczną.
4) osoby sprzedające przedmioty używane, nie wyłączone z obrotu towarowego.
5) osoby sprzedające runo leśne z zastrzeżeniem § 5 pkt. 8.
§ 4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:
1) spirytusu i napojów alkoholowych,
2) wyrobów tytoniowych bez akcyzy,
3) nafty, benzyny, spirytusu, trucizn, środków farmakologicznych i materiałów medycznych itp.,
4) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,
6) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
7) mięsa, wędlin i ryb, sprzedawanych poza miejscem specjalnie do tego przeznaczonym tj. miejscem na
samochody specjalistyczne do sprzedaży mięsa, wędlin, ryb oraz małej gastronomii,
8) grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych bez uzyskania atestu na grzyby świeże lub
suszone, oraz nie opakowanych grzybów suszonych,
9) żywych zwierząt w tym: psów, kotów i gołębi,
10) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
§ 5. 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.
§ 6. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno - epidemiologicznych oraz
innych obowiązujących w obrocie towarowym,
2) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez
administratora targowiska,
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3) posiadania przy sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej i okazywanie ich na żądanie administratora
targowiska, oraz innych upoważnionym do tego osobom.
4) utrzymania czystości i porządku wokół stoisk handlowych
§ 7. Na targowisku obowiązuje zakaz:
1) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),
2) używania petard i otwartego ognia,
3) używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się handlujących z kupującymi,
4) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów, kiosków tj. wieszaków, lin i innych,
powodujących utrudnienia w ruchu pieszym,
5) rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody administratora targowiska,
6) samodzielnego zajmowania, zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchni
handlowej oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży, bez zgody
administratora targowiska,
7) pozostawiania nie sprzedanego towaru i opakowań,
8) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydane na podstawie
odrębnych przepisów,
9) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
§ 8. 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 administrator
ma prawo korzystania z pomocy odpowiednich służb państwowych.
§ 9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można kierować do administratora targowiska –
Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Małkini Górnej lub Wójta Gminy Małkinia.
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Uzasadnienie
W myśl art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U.z
2013r. poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady i tryb korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej, jakim jest targowisko gminne w Małkini Górnej.
Prowadzenie targowiska należy do zadań własnych gminy, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej. Do organizacji i zarządzania targowiskiem potrzebna jest uchwała Rady Gminy,
która powinna zawierać ustalenia w zakresie podziału kompetencji pomiędzy właścicielem, administratorem
i osobami korzystającymi z targowiska. Te kompetencje powinny określać zarówno prawa jak i obowiązki tych
osób z uwzględnieniem obowiązków związanych z zapewnieniem czystości w czasie i po zakończeniu
sprzedaży ,ograniczenia odnośnie umiejscowienia stoiska handlowego ,form sprzedaży, a także wskazaniem
miejsca i procedury wnoszenia skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem targowiska.
Niniejszy regulamin zawiera wszystkie te elementy i porządkuje zasady korzystania z gminnego targowiska
w Małkini Górnej.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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