
PROJEKT

UCHWAŁA NR....../...../2019

RADY MIEJSKIEJ w Barlinku

zdnia............... 2019r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Barlinku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 11, ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiimym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506 ze zm.)
Rada Miejska w Barlinku uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek" przy ul. 31 Stycznia
w Barlinku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały
Nr......../..../2019

Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia

REGULAMIN

TARGOWISKA MIEJSKIEGO „MÓJ RYNEK" W BARLINKU

§ l. l. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego „Mój Rynek",
zwanego dalej targowiskiem.

2. Targowisko miejskie jest własnością Gminy Barlinek.
3. Nadzór nad działalnością targowiska sprawuje Burmistrz Barlinka.
4. Prowadzącym targowisko jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Barlinku.

5. Targowisko usytuowane jest przy ul. 31 Stycznia w Barlinku.
6. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy w poniższych godzinach:
l) w okresie od l kwietnia do 30 września, od 7°° do 17°°,
2) w okresie od l października do 31 marca, od 8°° do 16°°.

7. Godziny zakończenia sprzedaży, określone w ust. 6 oznaczają, że handlujący są obowiązani
do tych godzin opuścić teren targowiska.

§ 2. l. Handel na targowisku realizowany jest w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów
i produktów w sekcjach:

l) płodów rolno - spożywczych;

2) pozostałych towarów.
2. Na targowisku znajdują się 24 miejsca handlowe, w tym 12 stanowisk do handlu pod

zadaszeniem, 8 stanowisk do handlu bez zadaszenia, 4 stanowiska do handlu z samochodu.
3. Sprzedaż artykułów i produktów rolno - spożywczych jest traktowana priorytetowo,

w związku z czym:
l) udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów

rolno - spożywczych, w stosunku do powierzchni handlowej wynosi min. 51 %;
2) udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-

spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do
powierzchni handlowej wynosi min. 11%.



4. Dokumentem potwierdzającymi status rolnika jest pisemne oświadczenie osoby, że posiada
status rolnika, według wzoru oświadczenia przekazanego przez prowadzącego targowisko.

5. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno - spożywczych, dopuszcza się
możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§3. l. Targowisko miejskie jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia działalności
handlowej detalicznej.

2. Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowisku są:
l) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
2) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa,

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa;
3) osoby sprzedające plony z własnych upraw.

§4. l. Na targowisku zabrania się sprzedaży:
l) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych z wyłączeniem fajerwerków;
2) materiałów łatwopalnych, m.in.: nafty, benzyny, smarów;
3) środków farmakologicznych oraz substancji odurzających;
4) spirytusu, napojów alkoholowych z wyłączeniem wyrobów lokalnych regionalnych;
5) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;
6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;
7) żywych zwierząt z wyłączeniem ryb.
2. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary niewyłączone z obrotu na mocy

odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

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.

4. Sprzedaż towarów spożywczych wymagających zabezpieczenia przed wpływem temperatury i
nasłonecznienia może być prowadzona wyłącznie za pomocą specjalistycznych środków transportu.

§ 5. Na targowisku zabrania się:
l) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) zanieczyszczania terenu targowiska;
3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);
4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych

przepisów;

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;



6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;
7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz

zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;
8) pozostawiania wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych po godzinach

otwarcia targowiska;
9) jeżdżenia rowerami, motorowerami itp.;
10) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania;
11) handlu na drogach dojazdowych, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.

§ 6. l. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
l) przestrzegania niniej szego Regulaminu;
2) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych

obowiązujących w obrocie towarowym;
3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie miejsc sprzedaży do tego

wyznaczonych;
4) utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcia zajmowanego

miejsca po zakończeniu handlu i usunięcia posegregowanych odpadów do przeznaczonych na
ten cel pojemników/worków oraz pozostawienie w miejscu do tego przeznaczonym;

5) utrzymania w należytym stanie technicznym zajmowanego miejsca handlowego, a w przypadku
powstania szkód w wyniku niewłaściwego użytkowania przez osobę prowadzącą handel na
danym stanowisku, osoba ta zobowiązana jest do ich naprawy;

6) posiadania pr2y sobie dokumentu tożsamości, ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej,
dokumentu upoważniającego do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania
konkretnego stanowiska handlowego;

7) oznaczenia miejsca sprzedaży nazwą i siedzibą swojej firmy.
2. Czynności związane z dostawą towarów na potrzeby handlujących na terenie targowiska,

zwane dalej „czynnościami dostawczymi", powinny być dokonane do godziny 8.30 w okresie od l
kwietnia do 30 września lub do godziny 9.30 w okresie od l października do 31 marca.

3. Czynności dostawcze nie powinny przekroczyć 20 minut i muszą być wykonywane w sposób
niepowodujący utrudnień w ruchu na targowisku.

§ 7. l. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza
Burmistrz Barlinka, za pośrednictwem Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Barlinku.



2. Wysokość opłaty za handel na targowisku oraz jej zasady naliczania ustalane są Uchwałą

Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie opłaty targowej, z zastrzeżeniem, że w okresie 5 lat od dnia

wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej za utworzenie

targowiska, koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników jest o 25 % niższy od
kosztu wynajmu przez inne podmioty.

3. Oplata targowa pobierana jest przez inkasenta posiadającego stosowny identyfikator.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie przyjętej należności na drukach

ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia targowiska oraz

okazać go na wezwanie kontrolującym.

§ 8. l .Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych, zasady rezerwacji zostaną

określone Zarządzeniem Burmistrza Barlinka.

§ 9. l. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na targowisku przysługuje prawo
wnoszenia skarg oraz wniosków dotyczących funkcjonowania targowiska.

2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane pisemnie przez
zainteresowanych do Burmistrza Barlinka.

§ 10. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Barlinku.



Uzasadnienie

Teren przy ul. 31 Stycznia w Barlinku został zagospodarowany przez Gminę Barlinek,
z udziałem środków PROW na lata 2014 - 2020 pod działalność handlową dla rolników,
przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów. Targowisko utworzono po to, aby handlujący,
jak również mieszkańcy gminy mogli w sposób aktywny korzystać z obiektu użyteczności
publicznej Jakim jest targowisko.
Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą
m.in. sprawy targowisk i hal targowych. Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego, które ustanawia rada gminy w formie uchwały, w zakresie m.in. zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów i iirządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz
art. 41 ust. Iww. ustawy).
Mając na uwadze wizemnek targowiska, należyty porządek, bezpieczeństwo oraz ochronę osób
i mienia znajdujących się na terenie targowiska, należało określić zasady korzystania poprzez
wprowadzenie regulaminu korzystania z targowiska „Mój Rynek" w Barlinku. Opłaty
pobierane z tytułu prowadzenia handlu na targowisku określone są w odrębnej uchwale ws.
opłaty targowej.
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