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Poz. 9748
UCHWAŁA NR XI/65/2019
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie
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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie w brzmieniu jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Karaś

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 9748

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XI/65/2019
Rady Gminy Brochów
z dnia 07 sierpnia 2019 roku

REGULAMIN TARGOWISKA WIEJSKIEGO „MÓJ RYNEK” W BROCHOWIE
§1
1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska wiejskiego „Mój Rynek”
w Brochowie zwanego dalej targowiskiem.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.
§2
1. Właścicielem targowiska jest Gmina Brochów.
2. Administratorem targowiska jest Urząd Gminy w Brochowie.
3. Targowisko obejmuje część działki ewid. nr 315 obręb: 0004 Brochów, gmina Brochów.
4. Targowisko jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym.
5. Targowisko czynne jest w środy i soboty, z pominięciem dni świątecznych w godzinach
7:00 – 13:30.
6. Administrator może określić inne dni i godziny niż określone w ust. 5.
§3
1. Targowisko podzielone jest na trzy sekcje: sekcję A, sekcję B i sekcję C.
W sekcji A prowadzona jest sprzedaż produktów rolno – spożywczych, w sekcji B – sprzedaż
produktów przemysłowych, a w sekcji C – sprzedaż produktów ogrodniczych i wyrobów
lokalnych.
2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno – spożywczych do godziny
8:30 dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcjach
poprzez sprzedaż pozostałych produktów.
§4
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:
− osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży towarów,
− osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych,
Ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa,
− działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.
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2. Pierwszeństwo do prowadzenia handlu na targowisku mają osoby zamieszkujące Gminę
Brochów.
3. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie
dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności
handlowej.
§5
Na targowisku zabrania się:
1. zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2. wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);
3. pozostawiania wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Gminy Brochów
poza ustalonymi godzinami otwarcia;
4. spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających
i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
§6
Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1. przestrzegania regulaminu targowiska;
2. utrzymania porządku i czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po
zakończeniu sprzedaży oraz wywiezienia śmieci. W przypadku niewykonania tego obowiązku
prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane
miejsce.
§7
1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych;
2. Miejsca rezerwowane są oznaczone i nie mogą być zajmowane przez inne osoby – wyjątek
stanowi nie zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 8:00, które zwalnia
rezerwującego z rezerwacji w danym dniu.
§8
1. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na targowisku oraz korzystającym
z obiektu przysługuje prawo wnoszenia skarg i wniosków.
2. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności oraz funkcjonowania targowiska
przyjmuje Wójt Gminy Brochów lub osoba przez niego upoważniona.
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§9
Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska przez
upoważnioną przez Administratora osobę lub przy pomocy odpowiednich służb
porządkowych.
§ 10
Zmiany postanowień regulaminu następują w drodze uchwały Rady Gminy Brochów.

