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UCHWAŁA NR 47/19
RADY GMINY CELESTYNÓW
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „ Mój Rynek” w Celestynowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 12/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Celestynowie wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik do uchwały nr 12/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 roku – Regulamin
Targowiska “Mój Rynek” w Celestynowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala
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Załącznik do Uchwały
Nr 47/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 2019 roku

Regulamin Targowiska „Mój Rynek” w Celestynowie.

§1
1. Celem prowadzenia sprzedaży określonej w niniejszym Regulaminie targowisko jest czynne
w dzień targowy tj. w soboty w godzinach 5:00 – 12:00.
2. W inne dni tygodnia niż wymienione w ust. 1 dopuszcza się wykorzystanie placu targowego na handel
w godzinach 6.00-18:00 oraz inne cele według odrębnie zawartych umów i ustaleń, za zgodą zarządzającego
targowiskiem.
3. Targowisko jest nieczynne w dni świąteczne: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy oraz drugi dzień świąt
Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, pierwszy oraz drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia oraz inne ustawowo wyznaczone dni, w których obowiązuje zakaz handlu.
4. Planowana liczba sprzedających na przebudowanym targowisku wynosi 3224 [osobodni/rok].
§2
Targowisko jest zarządzane i prowadzone przez Gminę Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy
ul. Reguckiej 3.
§3
Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Celestynów.
§4
1.Terenem targowiska jest obszar wskazany w załączniku graficznym do niniejszego Regulaminu. Targowisko
jest ogrodzone, utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej,
wyposażone jest w pawilony handlowe, zadaszone stanowiska handlowe – wiaty stalowe oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.
2. Targowisko zostało wyposażone w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn.zm.), które zapewniają
pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną w 38%.
3. Z urządzeń infrastruktury należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Handel na targowisku odbywa się na wyznaczonych stanowiskach handlowych:
1) stanowiska oznaczone numerami: 8-13 – przeznaczone są do handlu produktami wyprodukowanymi
w systemie rolnictwa ekologicznego. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów pochodzących
z rolnictwa ekologicznego, Zarządca może dopuścić na tych stanowiskach handel innymi towarami;
2) stanowiska oznaczone numerami: 1-7, 14-20, 31-33 – przeznaczone są do handlu dla rolników. W przypadku
braku zainteresowania sprzedażą produktów przez rolników, Zarządca może dopuścić na tych stanowiskach
handel innymi towarami;
3) pawilony handlowe oznaczone numerami: 1-4 – przeznaczone są do handlu indywidualnego dla sprzedaży
mięs i wędlin. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą mięs i wędlin, Zarządca może dopuścić na tych
stanowiskach handel innymi artykułami spożywczymi;
4) pawilony handlowe oznaczone numerami: 5-7– przeznaczone są do handlu indywidualnego dla rolników do
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sprzedaży mięs i wędlin. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą przez rolników mięs i wędlin, Zarządca
może dopuścić na tych stanowiskach handel innymi artykułami spożywczymi;
5) stanowiskach pozostałych, jeśli zostaną wyznaczone przez Zarządzającego targowiskiem.
5. Organizacja stanowiska handlowego, w szczególności sposób eksponowania towarów, powinna zapewnić
bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym oraz innym osobom przebywającym na targowisku, oraz mieścić się
w granicach wyznaczonego stanowiska do handlu.
§5
Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnione są:
1. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;
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 ekologicznych upraw, wytworzone we
własnym gospodarstwie;
pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej, a także innych opłat ustalonych na podstawie obowiązujących
przepisów.
§6
1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku mają obowiązek uiszczania opłaty targowej za każdy dzień
sprzedaży w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Celestynów oraz do uiszczania innych opłat
ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów, za świadczone przez Zarządzającego usługi, w tym za
korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku.
2. Wysokość opłaty ustala inkasent na podstawie stawek opłaty targowej biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia
sprzedaży oraz zajętą powierzchnię.
3. Inkasent zaopatrzony w identyfikator obowiązany jest pobrać opłatę w dniu sprzedaży bezpośrednio na placu
targowym oraz wystawić pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej.
4. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku mają obowiązek zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej
i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli do chwili zakończenia handlu w danym dniu.
5. Brak dowodu uiszczenia opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego
uiszczenia u inkasenta.
6. Zarządca targowiska może wprowadzić rezerwację stanowisk handlowych, w szczególności w oparciu
o następujące zasady:
1) pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które dokonały jego rezerwacji;
2) zarezerwowane stanowisko handlowe nie zajęte do godz. 7:00 w danym dniu targowym, może zostać zajęte
przez
innego
handlującego
po
uprzednim
uzgodnieniu
tej
czynności
z Zarządcą targowiska, w takiej sytuacji kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi;
3) szczegółowe zasady rezerwacji i wysokość opłat rezerwacyjnych określone zostaną Zarządzeniem Wójta
Gminy Celestynów.
7. Stanowiska handlowe w pawilonach mogą być zajęte wyłącznie na podstawie rezerwacji oraz - w przypadku
ustalenia opłaty rezerwacyjnej – po jej uiszczeniu.
8. Opłata za rezerwację nie zwalnia od uiszczenia opłaty targowej.
9. W związku z faktem uzyskania przez Gminę na przebudowę targowiska wsparcia finansowego z
Europejskiego Funduszu Rolnego, przy wydawaniu Zarządzenia, o którym mowa w §6 ust. 6 pkt. 3 , Wójt
Gminy Celestynów uwzględni konieczność zastosowania preferencji finansowych dla rolników, w okresie 5 lat
od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. Koszt wynajmu
lub rezerwacji powierzchni handlowej targowiska w ww. okresie przez rolników będzie co najmniej 25% niższy
od kosztu wynajmu lub rezerwacji przez inne podmioty.
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§7
1. Sprzedaż grzybów, w tym suszonych oraz przetworów grzybowych może być prowadzona na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Przed świętami Bożego Narodzenia dopuszcza się prowadzenie sprzedaży żywych ryb zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
prawa,
w
terminie
i
na
zasadach
uzgodnionych
z Zarządcą targowiska.
§8
1. Na targowisku zabrania się:
1) pozostawiania wszelkich rzeczy po godzinach handlu określonych w § 1 ust.1 i 2 ;
2) jeżdżenia rowerami;
3) wprowadzania psów – poza psami przewodnikami.
2. Na targowisku zabrania się ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach i w przejściach oznaczonych dla
ruchu pieszych i pojazdów oraz trawnikach.
§9
1. W dniu targowym tj. w sobotę wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyłącznie dla pojazdów, z których
prowadzona jest sprzedaż, służących dla dowozu towarów, oraz klientów targowiska korzystających z miejsc
parkingowych.
2. Zabrania się handlującym parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla klientów.
§ 10
1. Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do:
1) dokonywania sprzedaży towarów we wskazanych niniejszym Regulaminem miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem;
2) przestrzegania Regulaminu targowiska;
3) przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych i przeciwpożarowych;
4) przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
5) ponoszenia opłat targowych i innych, jeśli zostaną ustanowione przez Zarządzającego;
6) dokonywania sprzedaży w innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę targowiska,
o ile Zarządca wyznaczy takie miejsca;
7) uwidaczniania cen na wystawianych towarach;
8) używania urządzeń pomiarowych z ważną cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie
prawidłowości pomiaru;
9) utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia handlu po
zakończeniu sprzedaży;
10) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości;
11) usunięcia z terenu targowiska pojazdów, przenośnych stanowisk handlowych oraz wszystkich przedmiotów
i urządzeń, które służyły do sprzedaży najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego Regulaminem czasu
zakończenia prowadzenia handlu;
12) przestrzegania przepisów weterynaryjnych, przepisów regulujących ruch pojazdów oraz poleceń Zarządcy
targowiska w zakresie uprawnień określonych niniejszym Regulaminem.
2. Wszystkie towary mogą być wystawiane przez osoby prowadzące handel tylko w granicach wyznaczonego
miejsca, z którego prowadzona jest sprzedaż.
3. Na jednym stanowisku dopuszcza się sprzedaż wyłącznie przez jednego handlującego.
4. Na stanowiskach o numerach 1-33 handlujący parkuje samochód, którym dowozi towar lub z którego
prowadzi handel.
5. Handel towarami z pojazdów, przyczep, w zależności od ich gabarytów, może odbywać się również w innych
miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska.
6. Wymogi sanitarne dotyczące środków transportu, z których sprzedawane są artykuły spożywcze, muszą być
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dostosowane do obowiązujących przepisów.
§ 11
1. Zarządca targowiska czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu targowiska, odpowiada za porządek,
bezpieczeństwo oraz stan sanitarny targowiska.
2. Zarządca targowiska obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska, każdego dnia,
w którym prowadzony jest handel.
3. Zarządca targowiska wyznacza miejsca handlu oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem zgodnie
z rezerwacjami.
4. W przypadku stwierdzenia prowadzenia handlu wbrew obowiązującym przepisom prawa,
w tym Regulaminu targowiska, lub stwierdzenia innych uchybień, Zarządca targowiska ma prawo do:
1) usuwania z terenu targowiska osób, które nie przestrzegają Regulaminu targowiska;
2) usuwania obiektów handlowych, urządzeń, rzeczy i pojazdów znajdujących się na targowisku wbrew
obowiązującym zasadom na koszt właściciela;
3) kontroli bezpośredniej nad przestrzeganiem zasad ustalonych Regulaminem targowiska.
§ 12
Klienci, oraz inne osoby korzystające z targowiska, zobowiązani są do:
1.Pprzestrzegania Regulaminu targowiska;
2. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
3. Parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych;
4. Zachowania porządku.
§ 13
Wszelkie sprawy nie
z Zarządcą targowiska

ujęte

w

Regulaminie

targowiska

korzystający

z

targowiska

uzgadniają

§ 14
Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Zarządcy targowiska oraz funkcjonowania targowiska
przyjmuje Wójt Gminy Celestynów.
§ 15
Korzystający z targowiska naruszający przepisy niniejszego Regulaminu podlegają karze wymierzonej w trybie
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
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