
UCHWAŁA NR III/23/18
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz 1432) Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin targowiska „Mój Rynek” w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r.

Poz. 307



Załącznik do Uchwały nr  III/23/18  

RADY GMINY SOMIANKA 

 z dnia 28 grudnia 2018 Regulamin 

Targowiska „Mój Rynek” w Somiance  

 

Regulamin 

Targowiska „Mój Rynek” w Somiance 

§ 1. Regulamin targowiska „Mój Rynek” w Somiance  (dalej: „Regulamin"), określa 

szczegółowe zasady korzystania z targowiska (dalej: „Targowisko”) zlokalizowanego w 

Somiance  na działkach Nr: 134, 137/2, którego właścicielem jest Gmina Somianka  (dalej: 

„Gmina”). 

§ 2. Zarządcą targowiska jest Gmina Somianka z siedzibą w Somiance – Parcele 16b, 

07-203 Somianka (dalej: „Zarządca”). 

§ 3. 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na targowisku. 

2. Targowisko jest obiektem całorocznym  i czynnym jeden raz w tygodniu, w środę.  

1) w okresie wiosenno-letnim: 01 kwietnia do 31 października od godz. 6: 00 do 13: 00; 

2) w okresie jesienno-zimowym: 01 listopada do 31 marca od godz. 7: 00 do 13: 00 

 - z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Targowisko jest ogólnodostępne i jest obiektem użyteczności publicznej. 

4. Na uzasadniony wniosek handlowców targowisko może być czynne w innych dniach 

i godzinach niż określone w ust. 2 o czym Zarządca informuje na tablicy informacyjnej. 

5. Na targowisku gminnym znajduje się 46  miejsc handlowych, w tym 30  stanowisk 

w hali targowej, 16 stanowisk w wiacie targowej przeznaczonych do handlu.  

§ 4. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: „Targowisko Mój Rynek 

w Somiance” z informacją, że budowa Targowiska jest współfinansowana ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 5. 1. Całkowita powierzchnia handlowa hali targowej i wiaty targowej  wynosi      

424,20 m2 

1) hala targowa o łącznej powierzchni handlowej 280,2 m2; 

2) wiata targowa o łącznej powierzchni handlowej 144 m2. 

2. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, zadaszone 

stoiska zajmujące co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe 

i urządzenia sanitarnohigieniczne. 

3. Dla sprzedaży produktów rolno - spożywczych zarezerwowana jest powierzchnia 

216,34 m2, co stanowi 51% całej powierzchni handlowej targowiska.  
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4. Dla sprzedaży produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego 

zarezerwowana jest powierzchnia 46,66 m2  co stanowi 11 %  całkowitej powierzchni 

handlowej. 

5. Dla sprzedaży produktów przez rolników udostępnionych jest min. 24 stanowiska.  

6. Koszty korzystania z powierzchni handlowej targowiska dla rolników będą, o co 

najmniej 25 % niższe od kosztów ponoszonych przez inne podmioty. 

7. Liczbę planowanych sprzedających na targowisku określa się na średnio 2012 

osobodni/rok. 

8. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, 

dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż 

pozostałych towarów. 

§ 6. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w 

obrocie towarowym. 

§ 7. Zarządca wyznacza miejsca sprzedaży sprzedającym  oraz czuwa nad prawidłowym 

ich wykorzystaniem, a osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do 

dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Zarządcę miejscu. 

§ 8. 1. Osoby prowadzące handel mogą dokonywać rezerwacji stanowisk handlowych 

na targowisku na czas określony. 

2. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku oraz wysokość opłaty za 

rezerwację, wjazd i utrzymanie określa zarządzenie Wójta Gminy Somianka. 

§ 9. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem 

wynikającym z ograniczeń przewidzianych przepisami prawa. 

2. Mięsa i wędlin oraz przetwory rybne nie mogą być sprzedawane poza pojazdami do 

tego przystosowanymi. 

 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. 

§ 10. Na targowisku zabrania się: 

1) samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej 

powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca 

sprzedaży; 

2) pozostawiania na placu po godzinach handlu sprzętu i urządzeń wykorzystywanych 

do handlu w tym: stołów, wózków, skrzynek, innych opakowań; 

3) wykorzystywania ogrodzenia targowiska jako wystawy lub do reklamy bez zgody 

Zarządcy; 

4) handlu na parkingu, jezdni, chodnikach. 
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§ 11. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

2) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych; 

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży 

wyznaczonych przez Zarządcę; 

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

zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie 

targowiska; 

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez 

Zarządcę oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej 

działalności handlowej. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 prace zostaną 

wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce. 

§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży w sposób naruszający 

postanowienia niniejszego Regulaminu oraz postanowienia innych przepisów regulujących 

prowadzenie handlu, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli mają prawo usunąć 

osobę uchylającą się od ich stosowania oraz zastosować sankcje przewidziane przepisami 

prawa. 

2. Zarządcy przysługuje prawo do usunięcia w trybie natychmiastowym osób 

naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku odmowy opuszczenia terenu targowiska Zarządca powiadamia Policję. 

§ 13. Skargi i wnioski dotyczące działalności Targowiska można składać we wtorki i 

piątki w godz. od 8.00 do 16.00, w siedzibie zarządcy targowiska: Urząd Gminy Somianka, 

Somianka – Parcele 16b, 07-203 Somianka.  

 

Przewodniczący 

                Rady Gminy 

 

                      Krzysztof Jan Rakowski 
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