Załącznik
do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia ............................................

Projekt
Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – Lokalny Rynek Rolno-Spożywczy w
Środzie Śląskiej
§ 1.
1. Targowisko w Środzie Śląskiej „Mój Rynek” zlokalizowane jest w Środzie Śląskiej na działce numer
114, przy ulicy Malczyckiej.
2. Ilekroć w Regulaminie targowiska jest mowa o:
1) biurze targowiska oznacza to lokal zarządcy;
2) gminie - Gminę Środa Śląska;
3) czasie rezerwacji – czas na jaki została zawarta umowa
4) imprezie okazjonalnej o określonej tematyce - jest to wydarzenie zorganizowane przez lub za
zezwoleniem Gminy stanowiące zamkniętą całość, trwające jednorazowo nie dłużej niż 7
kolejnych dni, któremu towarzyszy wspólny dla sprzedających przekaz tematyczny (np.
wystawa kwiatów, kiermasz świąteczny, podręczników używanych, itd.).
5) opłacie rezerwacyjnej – opłata należna za zarezerwowanie stanowiska handlowego na
targowisku wg cennika
6) produktach rolno-spożywczych - produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i
słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z
tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze;
7) Regulaminie - Regulamin targowiska „Mój Rynek" w Środzie Śląskiej;
8) sprzedającym - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej sprzedające artykuły na terenie targowiska i mogące uczestniczyć w
obrocie towarowym;
9) stanowisku handlowym – obrys stanowiska sprzedaży oznaczony indywidualnym numerem, na
którym prowadzona jest działalność handlowa w podziale na:
a) stanowisko handlowe niezadaszone - powierzchnia stanowiska obejmuje cały wyznaczony
obszar będący do dyspozycji, na którym prowadzona jest sprzedaż oraz przyległym do
niego stanowiskiem parkingowym;
b) stanowisku handlowym zadaszonym – powierzchnia stanowiska obejmuje cały wyznaczony
obszar pod wiatą będący do dyspozycji, na którym prowadzona jest sprzedaż oraz
przyległym do niego stanowiskiem parkingowym;
c) stanowisko handlowe zadaszone mobilne - indywidualne, mobilne, zadaszone stanowisko
handlowe w postaci domku handlowego drewnianego dostarczonego przez Zarządcę lub
namiotu handlowego będącego własnością Handlującego wraz z przyległym miejscem
parkingowym
10) targowisku - obszar określony w pkt 1;
11) wyrobie rękodzielniczym - wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory
artystyczne;
12) umowie rezerwacyjnej – umowa pomiędzy Gminą Środa Śląska a sprzedającym gwarantująca
miejsce handlowe na targowisku
13) zarządcy - podmiot administrujący targowiskiem
§ 2.
Właścicielem i zarządcą targowiska jest Gmina Środa Śląska.
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§ 3.
1. Targowisko jest obiektem ogólnodostępnym całorocznym.
2. Targowisko czynne jest w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 17:00 z
wyłączeniem dni świątecznych, a główne dni targowe przypadają na wtorek i piątek.
3. Za zgodą zarządcy targowisko może być otwarte w dni świąteczne w przypadku okazjonalnych
imprez.
§ 4.
1. Targowisko jest oznaczone szyldem o treści: „Targowisko Miejskie „Mój Rynek” – Lokalny Rynek
Rolno-Spożywczy” z informacją zgodną z zasadami wizualizacji PROW na lata 2014-2020.
2. Na terenie targowiska znajdują się tablice informacyjne, na której zamieszczone są podstawowe
informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela, Regulamin,
wysokość opłaty rezerwacyjnej, wysokość innych opłat, zasady wynajmu stanowisk handlowych
oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.
§ 5.
1. Sprzedaż na targowisku odbywa się wyłącznie na stanowiskach handlowych.
2. Położenie stanowisk handlowych wraz z numerami porządkowymi i strefami handlowymi opisuje
załącznik nr 1 do Regulaminu. W czasie imprez okazjonalnych o określonej tematyce może nastąpić
czasowa
zmiana
położenia
stanowisk
handlowych
zgodnie
z ustaleniami Zarządcy.
3. Zasady rezerwacji miejsc handlowych na targowisku zostaną określone w załączniku 1 do
regulaminu targowiska.
4. Osoby, chcące dokonywać sprzedaży na stanowiskach handlowych zadaszonych mobilnych będą
miały pierwszeństwo w wynajmie stanowisk do tego przeznaczonych wg opisu stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Do sprzedaży produktów rolno-spożywczych przez rolników przeznaczono 59 stanowisk
handlowych, co stanowi 54,62% ogółu stanowisk handlowych.
6. Do sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa
ekologicznego przeznaczono 14 stanowisk handlowych, co stanowi 12,96% ogółu stanowisk
handlowych.
7. Wjazd na teren targowiska odbywa się do godziny 8:30.
8. Na miejscu parkingowym przypisanym do stanowiska handlowego może parkować wyłącznie
samochód o nr rejestracyjnych podanych w umowie rezerwacyjnej. Weryfikacja parkowania będzie
odbywała się na podstawie podanego nr rejestracyjnego pojazdu.
9. System poboru opłat oraz rezerwacji wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
10. Koszt bazowy rezerwacji stanowiska handlowego dla rolników stanowi maksymalnie 75% przyjętych
stawek w cenniku dla innych podmiotów.
11. W przypadku braku zainteresowania grup z pkt. 5 i 6 stanowiskami handlowymi, stanowiska wolne
stają się ogólnodostępne.
12. Szczegółowy rozkład stanowisk znajdują się na tablicach informacyjnych przy wejściu na
targowisko.
§ 6.
1. Sprzedaż powinna odbywać się zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i
żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pozostałymi powszechnie
obowiązującymi przepisami.
2. Na targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych
przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska,
2) uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności na terenie targowiska z zarządcą,
3) utrzymania miejsca prowadzenia działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie
prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu,
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4) po zakończeniu działalności pozostawienie miejsca jej prowadzenia w należytym porządku, a
w szczególności usunięcia odpadów.

§ 7.
Na targowisku zabrania się:
1. Prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody zarządcy (dotyczy to również
stawiania przenośnych stanowisk handlowych), w szczególności prowadzenia sprzedaży na
parkingach oraz ciągach samochodowych lub pieszych wyznaczonych przez zarządcę.
2. Wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem tych należących do dostawców towarów oraz
pojazdów, z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez zarządcę.
3. Zmiany i zamiany miejsc handlowych, bez zgody zarządcy.
4. Prowadzenia handlu po zamknięciu targowiska.
5. Pozostawiania na targowisku jakichkolwiek obiektów lub przedmiotów.
6. Umieszczania anten, banerów oraz obiektów reklamowych.
7. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów
bądź licytacji.
8. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego
wyznaczonymi.
9. Sprzedaży następujących towarów:
1) paliw płynnych (benzyna, olej napędowy, nafta itp.) oraz spirytusu skażonego,
2) produktów leczniczych,
3) substancji trujących w tym trucizn,
4) obcej waluty (banknoty, monety) i papierów wartościowych,
5) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz chemicznych
środków obezwładniających,
6) napojów alkoholowych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
7) zwierząt gospodarczych (handlowych), domowych oraz egzotycznych,
8) towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia,
pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia,
9) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,
10) Powyższe unormowania nie wyłączają zakazów wynikających z przepisów odrębnych.
§ 8.
1. Zarządca nie zapewnia ochrony osób i mienia.
2. Teren targowiska jest objęty monitoringiem wizyjnym.
§ 9.
1. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących funkcjonowania targowiska przyjmuje Burmistrz Środy
Śląskiej i zarządca targowiska
2. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na targowisku
rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Burmistrz Środy Śląskiej lub osoba przez niego
upoważniona
§ 10.
Zmiana postanowień Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.

3

