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Poz. 10119
UCHWAŁA NR LIII/300/2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej w Lesznie
w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Leszno
Lesław Kuczyński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/300/2018
Rady Gminy Leszno
z dnia 16 października 2018 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO „MÓJ RYNEK”
W LESZNIE
Wybudowanego w ramach przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów”, poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury” pt. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek”
w Lesznie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§1
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

§2
Właścicielem targowiska gminnego „Mój Rynek” jest Gmina Leszno.
Administratorem targowiska gminnego „Mój Rynek” jest Urząd Gminy w Lesznie.
Bezpośredni nadzór nad targowiskiem sprawuje Administrator.
Targowisko gminne w Lesznie obejmuje część działki nr 147/1 położonej w Lesznie przy
ulicy Szkolnej.
Targowisko gminne jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym.
Targowisko gminne w Lesznie czynne jest w czwartki i soboty, z pominięciem dni
świątecznych w godzinach 500 – 1400 .
Administrator może określić inne dni i godziny niż określone w ust. 6.
Na targowisku gminnym znajduje się 55 miejsc handlowych, w tym 32 stanowiska
przeznaczone do handlu pod zadaszeniem, 8 stanowisk do handlu z samochodu,
15 stanowisk do handlu wolnostojącego bez zadaszenia.
Powierzchnia handlowa targowiska dzieli się na 2 sektory:
Sektor 1 - 34 stanowiska do sprzedaży produktów rolno – spożywczych (numery 6-15,
16-31, 48-55) – co stanowi 66,07% powierzchni handlowej targowiska.
Sektor 2 - 21 stanowisk do sprzedaży artykułów pozostałych (numery 1-5, 32-47) – co
stanowi 33,93 % powierzchni handlowej targowiska.
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§3
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku gminnym pod warunkiem uiszczenia
opłaty targowej są:
a) osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży
towarów,
b) osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa,
c) działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.
§4
1. Na targowisku dozwolone jest prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz
przemysłowych.
2. Sprzedaż grzybów w tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Handel artykułami spożywczymi może być prowadzony wyłącznie na stanowiskach
spełniających wymagania przewidziane w handlu tymi artykułami.
§5
1.Na targowisku zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
b) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym np. w ciągach
komunikacyjnych,
c) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem
sprzedaży,
d) pozostawiania wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Gminy
Leszno poza ustalonymi godzinami otwarcia,
e) jazdy po terenie targowiska rowerami, motorowerami itp.,
f) używania petard i otwartego ognia,
g) używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się
handlujących z kupującymi,
h) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów tj. wieszaków,
lin, zadaszeń i innych, powodujących utrudnienia w ruchu pieszych lub
bezpośrednio przylegających do ogrodzenia lub innych elementów stałych
targowiska.
i) rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody
Administratora targowiska,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
§6
1.Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
a) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do
prowadzenia działalności handlowej, ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej,
b) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu
handlu. Zabrania się usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca na terenie
targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane
zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce,
c) przestrzegania przepisów p.poż.
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§7
1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu
są: pracownicy Urzędu Gminy działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Leszno.
2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać ważny dowód
opłaty targowej, dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej
oraz zajmowania konkretnego stanowiska handlowego.
§8
Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych
Miejsca rezerwowane są oznaczone i nie mogą być zajmowane przez inne osoby wyjątek stanowi nie zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 7: 00, które
zwalnia rezerwującego z rezerwacji w danym dniu. W takim przypadku oznaczone
miejsce może być zajęte przez innego handlującego.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno- spożywczych
dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez
sprzedaż pozostałych towarów.
4. Warunki rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku „Mój Rynek” w Lesznie
oraz szczegółowe zasady uiszczania opłat ustala Wójt w drodze Zarządzenia.
5. W związku z faktem uzyskania przez Gminę przy przebudowie targowiska wsparcia
finansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego, przy wydawaniu zarządzenia, o
którym mowa w ust.4, Wójt Gminy Leszno uwzględni konieczność zastosowania
preferencji finansowych dla rolników, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. Koszt wynajmu
powierzchni handlowej targowiska w ww. okresie przez rolników będzie co najmniej
25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.
1.
2.

§9
1. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na targowisku oraz korzystającym
z obiektu przysługuje prawo wnoszenia skarg oraz wniosków.
2. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności oraz funkcjonowania
targowiska przyjmuje Administrator.
3. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na
targowisku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Administrator.
§ 10
1. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów
regulujących prowadzenie handlu, mogą zostać usunięte z targowiska przez
upoważnioną przez Administratora osobę lub przy pomocy odpowiednich służb
porządkowych.
2. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Leszno.
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