
UCHWAŁA Nr XLVIII/254/2018 
Rady Gminy Sadowne 

z dnia 25 lipca 2018 roku 
 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem 
 
 
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 z póżn. zm.), Rada Gminy Sadowne 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się Regulamin targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 
 
 

§ 3 
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. 

 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr XLVIII/254/2018 

Rady Gminy Sadowne 
z dnia 25 lipca 2018 roku 

 
 

Regulamin targowiska gminnego  
Mój Rynek w Sadownem 

 
 

§ 1 
1. Regulamin targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem, zwany dalej „Regulaminem” 

określa szczegółowe zasady korzystania z targowiska gminnego położonego w Sadownem  
na dz. ew. nr 370/4. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Sadowne. 
 

§ 2 
1. Właścicielem targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem jest Gmina Sadowne (dalej: 

„Gmina”). 
2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Wójt Gminy Sadowne, który wyznacza 

zarządcę targowiska. 
 

§ 3 
Targowisko czynne jest we wtorki i piątki od godziny 600 do godziny 1500. 
 

§ 4 
1. Targowisko oznaczone jest tablicą treści: „Targowisko gminne Mój Rynek w Sadownem” 

z umieszczonym na niej herbem Gminy Sadowne oraz z informacją, że budowa targowiska 
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usługlokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  
i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020. 

2. Na terenie targowiska posadowiona jest również tablica, na której zamieszczone zostaną 
podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska: nazwa i adres Właściciela  
i Zarządcy targowiska, Regulamin, wysokość opłaty targowej oraz informacje dotyczące 
funkcjonowania targowiska. 

 
§ 5 

1. Targowisko posiada dwa rodzaje stanowisk: 
- zadaszone (namioty handlowe): 1 277,24 m2 – 58% powierzchni handlowej, 
- niezadaszone: 930,29 m2 – 42% powierzchni handlowej. 

2. Na targowisku wyznaczono stanowiska sprzedaży: 
- produktów rolno-spożywczych (1 423,95 m2 – 64,5% powierzchni handlowej), 
- kwiatów, sadzonek, drzewek owocowych (273,87 m2 – 12,5% powierzchni handlowej), 



- rękodzieła artystycznego i użytkowego, produktów regionalnych (139,21 m2 – 6% 
powierzchni handlowej), 

- AGD (53,97 m2 – 2,5% powierzchni handlowej), 
- innych (313,59 m2 – 14,5% powierzchni handlowej). 

 
§ 6 

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne  
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia 
opłaty targowej. 
 

§ 7 
Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary  
i zwierzęta, z wyjątkiem towarów i zwierząt, których zakaz sprzedaży na targowisku 
wprowadzają przepisy szczególne. 
 

§ 8 
1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

- umieszczania w sposób widoczny ceny oferowanych do sprzedaży towarów, 
- wyrażania wielkości sprzedawanych produktów w następujących jednostkach miar: litr, 

metr, kilogram i ich pochodnych. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych 
odpowiada sprzedający, 

- utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcie zajmowanego 
miejsca po zakończeniu handlu. 

2. Osoby prowadzące działalność na targowisku zobowiązane są do przestrzegania 
regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, 
przeciwpożarowych i innych właściwych. 

 
§ 9 

Na targowisku zabrania się:  
- zakłócania porządku publicznego i spokoju, 
- spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających a także 

prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich wpływem, 
- prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie 

odrębnych przepisów, 
- wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, 
- samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej 

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

 
§ 10 

1.  Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia dziennej 
opłaty targowej według stawek i na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy  
w Sadownem w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia 
inkasentów poboru opłaty targowej. 



 
2. Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu 

targowego i okazać na żądanie uprawnionych do kontroli. 
3. Brak posiadania dowodu opłaty targowej traktowany jest jako jej nieuiszczenie. 

 
§ 11 

Skargi i wnioski w sprawach działalności targowiska przyjmuje zarządzający targowiskiem. 


