
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 204/XXXIV/09
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 czerwca 2009 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO

PRZY ULICY BAGNISTEJ W GOSTYNINIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Targowiskiem  w  rozumieniu  niniejszego  regulaminu  jest  plac  targowy  przy  ulicy 

Bagnistej  w  Gostyninie,  przeznaczony  do  handlu  ze  straganów,  stoisk,  wozów 
konnych,  przyczep,  pojazdów  samochodowych,  koszy,  z  ręki  itp.,  zwany  dalej 
„targowiskiem”.  

2. Targowisko prowadzi i zarządza nim Gmina Miasta Gostynina.
3. Administratorem targowiska jest Burmistrz Miasta Gostynina. 
4. Nadzór  nad  targowiskiem  sprawuje  osoba  wyznaczona  przez  Burmistrza  Miasta 

Gostynina.

§ 2
Uprawnionymi do handlowania na targowisku są: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej,  w tym przedsiębiorcy oraz indywidualni 
producenci płodów rolnych i ogrodniczych, a także zbieracze runa leśnego, dokonujący 
sprzedaży na targowiskach i spełniający wymogi sanitarno-higieniczne.

TERMINY I CZAS TRWANIA TARGÓW

§ 3
1. Targi odbywają się we wtorki, środy, piątki i soboty:

− w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w godzinach od 500 do 1300;
− w okresie od 1 września do 30 kwietnia w godzinach od 700 do 1300.

2. Wjazd na targowisko, w ramach dostawy towaru dla właścicieli kiosków, straganów 
i innych stoisk, odbywa się do godziny 1000.

3. W dni nieprzeznaczone do handlu wstęp na teren targowiska jest zakazany. Zakaz ten 
nie dotyczy osoby wyznaczonej do sprawowania nadzoru nad targowiskiem i innych 
osób upoważnionych przez administratora.  
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TOWARY DOPUSZCZONE DO SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU

§ 4
Na  targowisku  mogą  być  sprzedawane  wszystkie  towary,  z  zastrzeżeniem  §  5, 
nie  wyłączone  z  obrotu  na  mocy  odrębnych  przepisów  oraz  pod  warunkiem,  że  ich 
sprzedaż na targowisku nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

§ 5
Na targowisku zakazuje się sprzedaży:

1) zwierząt,
2) napojów alkoholowych,
3) wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy,
4) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
5) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
6) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu, denaturatu i trucizn,
7) środków leczniczych, 
8) artykułów szkodliwych i stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
9) artykułów zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznakowanych,
10) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów, 
11) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych 

przepisów.

§ 6
1. Osoby prowadzące na targowisku sprzedaż artykułów rolno-spożywczych, jak: mleka 

surowego, przetworów mlecznych (śmietana, sery, twarogi, masło), tusz drobiowych 
i  zajęczych,  ryb,  ślimaków,  jaj  konsumpcyjnych,  miodu  i  nieprzetworzonych 
produktów  pszczelich,  mają  obowiązek  dokonania  rejestracji  w  Powiatowym 
Inspektoracie  Weterynarii  w  Płocku  w  celu  legalizacji  produkcji  i  sprzedaży 
produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

2. Osoby  prowadzące  sprzedaż  grzybów,  przetworów  grzybowych  lub  artykułów 
spożywczych zawierających grzyby,  winny posiadać stosowny atest  wydany przez 
klasyfikatora  grzybów  lub  grzyboznawcę,  a  miejsce  sprzedaży  winno  zawierać 
widoczną informację o gatunku grzybów oraz nazwisku i adresie sprzedawcy.

3. Kontroli w zakresie określonym w ust. 1 i 2 dokonywać będą osoby wyznaczone przez 
administratora oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gostyninie.   
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§ 7
Sprzedaż  towarów, co  do których zachodzi  uzasadnione podejrzenie,  że  są  one objęte 
zakazem sprzedaży  lub  są  szkodliwe dla  zdrowia  i  życia,  albo  pochodzą  z  kradzieży 
lub z innego nielegalnego źródła nabycia, zostanie wstrzymana. 

§ 8
Wymagania  dotyczące wymagań  higienicznych  przy  prowadzeniu  handlu  artykułami 
spożywczymi,  określają  przepisy  ustawy z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.).

ZASADY PROWADZENIA HANDLU I KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TARGOWYCH

§ 9
1. Stoiska przedsiębiorców trudniących się zawodowo sprzedażą towarów winny być 

oznaczone imieniem i nazwiskiem, adresem lub nazwą firmy.
2. Wszystkie towary, elementy wyposażenia stanowiska, pojazdy, a także sprzedający 

i osoby towarzyszące muszą być rozmieszczone w obrębie stanowiska handlowego 
o  oznaczonej  powierzchni  i  udokumentowanej  za  pokwitowaniem,  wystawianym 
przez osobę upoważnioną przez administratora. 

3. Wykaz  osób  korzystających  z  urządzeń  i  usług  targowiska  jest  dostępny  u  osoby 
pełniącej nadzór nad targowiskiem.

§ 10
1. Sprzedawcy  i  inne  osoby  przebywające  na  targowisku  powinny  wykonywać  swe 

czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
2. Towary  powinny  być  wystawione  tak,  aby  nie  przysłaniały  widoku  sąsiednich 

stanowisk, na których prowadzona jest sprzedaż.
3. Organizacja stanowiska musi zapewniać bezpieczeństwo sprzedawcom, jak i osobom 

kupującym. 

§ 11
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1. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.
2. Sprzedawcy towarów obowiązani są do:

1) posiadania przy sobie dowodu tożsamości,
2) oznaczenia stoiska ze wskazaniem nazwiska i adresu (siedziby) przedsiębiorcy,
3) uwidaczniania  na  towarach  wystawionych do  sprzedaży  cen  lub  wywieszania 

cenników  -  zawierających  informację  nie  budzącą  wątpliwości  co  do  nazwy 
towaru i jego ceny,

4) umieszczania innych oznaczeń i informacji, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 12
Urządzenia  i  sprzęt  stykające  się  z  żywnością  podczas  transportu,  przechowywania 
i  sprzedaży,  a  także środki  opakowaniowe,  naczynia i  sztućce  jednorazowego użytku, 
powinny  być  wykonane  z  materiałów  dopuszczonych  do  tego  celu  na  podstawie 
pozytywnej opinii Państwowego Zakładu Higieny. 

§ 13
Wagi  i  inne  narzędzia  pomiarowe  używane  na  targowisku  powinny  posiadać  ważną 
cechę  legalizacyjną  oraz  być  ustawione  w  sposób  pozwalający  kupującym 
na obserwowanie i kontrolowanie czynności ważenia towarów.

OPŁATY ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU

§ 14
1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

dokonujące sprzedaży na targowiskach, obowiązane są do uiszczenia opłaty targowej 
za każdy dzień sprzedaży na targowisku oraz innych opłat za korzystanie z usług 
i urządzeń targowych (rezerwacja).

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach  za  korzystanie  z  urządzeń  targowych  oraz  za  inne  usługi  świadczone 
przez prowadzącego targowisko.

3. Stawkę  opłaty  targowej  ustala  Rada  Miejska  w  uchwale  w  sprawie  ustalania 
wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Gostynina.

4. Stawki opłat  za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez 
prowadzącego targowisko, ustala Burmistrz Miasta Gostynina w drodze zarządzenia.

§ 15
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1. Dzienną  opłatę  targową  od  osób  prowadzących  sprzedaż  na  targowisku,  pobiera 
inkasent wyznaczony przez administratora, posiadający stosowny identyfikator. 

2. Inkasent obowiązany jest do wydania wydruku paragonu z kasy fiskalnej. 

§ 16
1. Pobieranie opłat targowych rozpoczyna się od chwili zajęcia stanowiska handlowego 

na targowisku.
2. Osoby  prowadzące  sprzedaż  na  targowisku  zobowiązane  są  do  uiszczenia  opłaty 

targowej w przeciągu jednej godziny od zajęcia stanowiska handlowego.
3. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty jest  paragon, o którym mowa w § 15 ust. 2, 

i który należy zachować do kontroli. Dowód uiszczenia opłaty targowej ważny jest 
tylko w dniu, w którym opłata została wniesiona i nie może być odstępowany osobom 
trzecim.

4. Kontrola poboru i uiszczenia opłaty targowej oraz innych opłat może być prowadzona 
przez  osoby  upoważnione  przez  administratora  lub  przez  funkcjonariuszy  Straży 
Miejskiej.
 

§ 17
1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

dokonujące  sprzedaży  na  targowiskach,  mogą  korzystać  z  abonamentowej 
(miesięcznej)  usługi  rezerwacji  placu,  wyznaczonego  pod prowadzenie  stanowiska 
handlowego na targowisku. 

2. Miesięczną opłatę za korzystanie z urządzeń i usług targowiska, tj. rezerwację, należy 
wpłacić  osobie  upoważnionej  przez  administratora  z  góry,  w terminie  do 10  dnia 
każdego miesiąca.

3. Pierwszeństwo  opłacenia  rezerwacji  na  dane  stanowisko  handlowe  posiada  jego 
dotychczasowy  użytkownik,  jednakże  po  upływie  terminu  płatności  rezerwacja 
będzie  przydzielona  kolejnej  osobie  oczekującej  na  przydział  danego  miejsca 
handlowego. 

4. Rezerwacja stanowiska handlowego przyjmowana jest z góry tylko na jeden miesiąc. 
5. Stanowisko objęte rezerwacją należy zająć  w dni handlu do godziny 830 - w okresie 

od 1 listopada do 31 marca, oraz do godziny  730 - w pozostałych miesiącach w roku.
6. Stanowisko  na  targowisku  objęte  rezerwacją,  nie  zajęte  zgodnie  z  ust.  5,  zostanie 

przydzielone na dany dzień innym osobom prowadzącym sprzedaż na targowisku. 

§ 18
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Postępowanie  w sprawach  z  zakresu  egzekucji  opłat  targowych  oraz  innych  opłat 
za  korzystanie  z  urządzeń  i  usług  targowiska  podlega  przepisom  ustawy  z  dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, 
poz. 1954 ze zm.).

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 19
1. Kluczami  do  bram  wjazdowych  targowiska  dysponuje  w  sposób  wyłączny  osoba 

sprawująca z upoważnienia administratora nadzór nad targowiskiem.
2. Zakazuje się udostępniania kluczy do bram wjazdowych targowiska osobom trzecim, 

w tym osobom i jednostkom, dokonującym na targowisku sprzedaży.    
3. Osoba dysponująca kluczami ponosi osobistą odpowiedzialność za ich wykorzystanie 

niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności udostępnienie osobom trzecim.

§ 20
1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

dokonujące  sprzedaży  na  targowisku,  zobowiązane  są  do  utrzymania  czystości 
i  porządku  w  obrębie  zajmowanych  stanowisk,  zarówno  w  czasie,  jak  i  po 
zakończeniu  handlu,  natomiast  odpady  pochodzenia  roślinnego,  pozostałe 
po owocach i warzywach sprzedawanych na targowisku, w/w osoby zobowiązane są 
zabierać ze sobą  po zakończeniu sprzedaży.

2. Wszelkie inne nieczystości i odpady winny być gromadzone przez osoby korzystające 
z  targowiska  w  specjalnie  przeznaczonych  do  tego  workach,  a  po  zakończeniu 
sprzedaży  składowane  w  zbiorczych  kontenerach  na  śmieci  znajdujących  się 
na targowisku.  

§ 21
1. Na terenie targowiska zakazuje się:
1) handlu zwierzętami, 
2) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
3) palenia tytoniu, poza miejscami w tym celu wyznaczonymi,
4) wyrzucania  nieczystości  lub  wylewania  płynów  w  miejscach  do  tego 

nieprzeznaczonych,
5) niszczenia,  uszkadzania  lub  w  inny  sposób  czynienia  niezdatnymi  do  użytku 

urządzeń targowiska,
6) prowadzenia  gier  hazardowych oraz sprzedaży  towarów w drodze publicznych 

losowań lub przetargów.   

2. Na terenie targowiska zakazuje się w szczególności:
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1) handlu oraz wystawiania towarów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
2) odstępowania przydzielonego miejsca handlu osobom trzecim,
3) samowolnego ustawiania stoisk handlowych,
4) samowolnego  dokonywania  zmian  konstrukcyjnych,  rozbudowy,  przebudowy 

i  remontów  istniejących  stoisk  handlowych  bez  uzyskania  pisemnej  zgody 
administratora targowiska,

5) parkowania pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych,
6) wydzielania  i  zajmowania  stanowisk  handlowych  w  obrębie  ciągów 

komunikacyjnych,  terenów  zielonych  oraz  na  drogach  dojazdowych 
do targowiska i sąsiednich nieruchomości.

§ 22
Zakazuje  się  wprowadzania  na teren  targowiska psów lub innych zwierząt;  zakaz ten 
nie  dotyczy  psów  –  przewodników  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  koni,  które  są 
zwierzętami pociągowymi dla wozów konnych, z których prowadzony jest handel.

§ 23
1. Zezwala się na sprzedaż towarów z samochodów. Sprzedaż taka może odbywać się 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu przez administratora targowiska.
2. Na terenie targowiska zakazuje się parkowania samochodów w celach niehandlowych 

oraz pozostawiania samochodów po zakończeniu handlu.
3. Dopuszcza  się  możliwość  wjazdu kupujących  na targowisko na okres  nie  dłuższy 

niż 10 minut po odbiór towarów masowych i objętościowych.  

§ 24
1. Po zakończeniu  handlu  odbywającego  się  w godzinach  określonych  w §  3  ust.  1, 

wszystkie osoby oraz jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na targowisku, 
zobowiązane są do opróżnienia targowiska z urządzeń handlowych oraz pojazdów, 
a także do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska handlowego.

2. W  razie  uzasadnionej  potrzeby,  osoba  upoważniona  przez  administratora  może 
zarządzić  wcześniejsze  aniżeli  określone  w  §  3  ust.  1  zakończenie  sprzedaży 
na targowisku i opróżnienie oraz uprzątnięcie targowiska lub jego części.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
Osoby  fizyczne,  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  niemające  osobowości  prawnej, 
dokonujące  sprzedaży  na  targowisku,  a  także  inne  osoby  korzystające  z  targowiska, 
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz warunków określonych 
w  przepisach  higieniczno-sanitarnych,  porządkowych,  przeciwpożarowych  i  innych 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 26
Do  prowadzenia  kontroli  wypełniania  obowiązków  określonych  w  regulaminie 
upoważnieni  są  wyznaczeni  pracownicy  Urzędu  Miasta  Gostynina  i  inne  osoby 
upoważnione  przez  administratora  oraz  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej,  uprawnieni 
do  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,  zgodnie z  przepisami  Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.
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