UCHWAŁA NR XXX/305/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek”
w Kowalewie Pomorskim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek”, położonego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Strażackiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/116/92 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 1992 roku
w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/305/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 października 2014 r.
Regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kowalewie Pomorskim
§ 1. 1. Targowisko miejskie, oznaczone tablicą o treści „Mój Rynek”, zlokalizowane jest w Kowalewie
Pomorskim przy ul. Strażackiej, na działce oznaczonej numerem geod. 144.
2. Targowisko czynne jest w środy i soboty każdego tygodnia, z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od
pracy, w godzinach 6.00 - 12.00.
3. Targowisko jest prowadzone i administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.
4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.
5. W skład targowiska wchodzą stoiska handlowe zadaszone w ilości 7 szt. oraz stoiska handlowe niezadaszone
w ilości 8 szt., a ponadto miejsca do sprzedaży z samochodu.
6. Stoiska handlowe podzielone są na dwa sektory:
1) sektor przeznaczony do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, który zajmuje ponad połowę powierzchni
handlowej targowiska, przy czym w przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolnospożywczych, możliwe jest zagospodarowanie niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych
towarów;
2) sektor przeznaczony do sprzedaży pozostałych produktów.
7. Sprzedaż na targowisku może się odbywać tylko w miejscach wyznaczonych; ponadto zabrania się
parkowania pojazdów na terenie targowiska w celach niehandlowych.
8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stoisk handlowych w uzgodnieniu z administratorem.
9. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie targowiska,
również poza godzinami jego funkcjonowania.
10. Sprzedaż na terenie targowiska mogą prowadzić:
1) osoby fizyczne lub prawne 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) działkowcy sprzedający plony z własnych upraw;
4) zbieracze runa i owoców leśnych;
5) osoby sprzedające swoje używane przedmioty;
6) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary dopuszczone do obrotu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z wymaganymi zezwoleniami.
2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:
1) towary wymagające uzyskania pozwolenia oraz koncesji;
2) artykuły i towary, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
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3. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia,
nie dopuszczone do sprzedaży lub pochodzą z kradzieży, będzie wstrzymana przez inkasenta targowiska.W
przypadku ujawnienia sprzedaży ww. towarów, inkasent targowiska powiadomi właściwy organ, tj. Policję,
Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Weterynarii.
§ 3. Osoba prowadząca handel na targowisku zobowiązana jest do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska;
2) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, a także przepisów sanitarnych, porządkowych i przeciwpożarowych;
3) ponoszenia opłat targowych ustalonych przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w odrębnej uchwale;
4) posiadania przy sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska, a także
okazywania go do kontroli na żądanie uprawnionych organów;
5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości oraz innych dokumentów
umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;
6) utrzymania czystości i porządku w zajmowanym miejscu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu w czasie trwania
handlu oraz po jego zakończeniu, a także usunięcia odpadów pozostałych po prowadzonej działalności
handlowej do odpowiednich pojemników ustawionych na terenie targowiska;
7) przestrzegania odrębnych zasad sprzedaży towarów na targowisku, wynikających z przepisów szczególnych,
dotyczących np. grzybów, jagód, mięsa, wędlin;
8) umieszczenia w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach;
9) ważenia lub mierzenia towarów przy użyciu wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym
tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne, przy czym narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć
ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość
sprawdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia;
10) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku.
§ 4. Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób,
aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
§ 5. Za znajdujące się na terenie targowiska towary i ich jakość, opakowania i urządzenia oraz ich należyte
składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.
§ 6. Opłaty targowe dzienne (jednorazowe) pobiera Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim za pośrednictwem inkasenta, który po pobraniu opłaty wydaje pokwitowanie
na blankiecie według ustalonego wzoru.
§ 7. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy składać w formie pisemnej do Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 8. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa
obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją przez Gminę Kowalewo Pomorskie
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim
przy ul. Strażackiej wraz z budową zjazdów. Zadanie realizowane jest w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskichna lata 2007-2013.
Uchwała wprowadza regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek", który został
dostosowany do wszystkich osób prowadzących handel. Ponadto, zgodnie z warunkami, jakie
powinno spełniać targowisko stałe, regulamin targowiska uwzględnia dostęp rolników dostęp
rolników do punktów sprzedaży, poprzez przeznaczenie ponad połowy powierzchni handlowej
targowiska do sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Jednocześnie konieczne jest stworzenie
jasnych i jednolitychzasad funkcjonowania oraz korzystania z targowiska.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszejuchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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