
UCHWALA NR XI . 73. 2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia regu l aminu Targowiska Gminnego w Baboszewie 

Na podstawie art . 40 ust . 2, art. 41 ust . 1 w zwi'lzku z art . 7 ust . 1 pkt . 11 ustawy 
z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) -
Rada Gminy Baboszewo uehwala, eo nast~puje: 

§ 1 

Uehwala si~ Regulamin Targowiska Gminnego IV Baboszewie 
ul. Odrodzenia 9A w brzmieniu ustalonym w zal'lezniku nr 1 do 

§2 

IVykonanie uehwaly pOWlerza si~ IV6jtowi Gminy Baboszewo . 

§ 3 

zlokalizowanego przy 
niniejszej uehwaly. 

Uchwala wehodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzi enn iku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieekiego. 

PRZEWODI ICZ 

SlawOlllil' iu Goszc:zy l<i 



Zahtczn ik nr I do uchwal y NR XI. 73. 20 19 RADY G~I1 NY BABOSZEWO 

z dn ia 23 sierpn ia 2019 r. 

II' sprawi e ustal enia Regulaminu Targowi ska Gm innego II' Baboszewic. 

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W BABOSZEWIE Ul. ODRODZENIA 9A 

§1 

Regulamin okresla zasady korzystania z Targowiska Gminnego w Baboszewie przy ul. Odrodzenia 9A, 

zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 279/6, 279/7, obr~b Baboszewo. 

§2 

1. Loka l izacj~ targowiska wskazuje ta bli ca z napisem "TARGOWISKO GM IN NE" w Baboszewie 

ul. Odrodzenia 9A. 

2. W!ascicielem targowiska jest Gmina Baboszewo. 

3. WOjt Gminy Baboszewo, reprezentujqcy Gmin~ Baboszewo, zwany dalej Administratorem 

sprawuje nadzor nad Targowiskiem Gminnym. 

4. W zakresie poboru op!aty targowej i op!aty za korzystanie z mienia nadzor nad targowiskiem 

sprawuje Zarzqdca targowiska, Administrator lub osoba przez niego upowazniona. 

§3 

Zasady rozmieszczenia stanowisk handlowych ustala Zarzqdca targowiska. 

§4 

Targowisko Gminne przy ul. Odrodzenia czynne jest dla celow handlowych od poniedzia!ku do soboty 

od godz. 6:00 do godz. 18:00 z wyjqtkiem SWiqt. 

§5 

1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach Sq: 

1) Przedsi~biorcy prowadzqcy dzia!alnose gospodarczq w rozumieniu ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzia!alnosc i gospodarczej, 

2) inne osoby, do ktorych nie majq zastosowania przepisy ustawy wymienionej w pkt. 1. 

2. Pierwszenstwo do zajmowania na targowi sku okreslonego miejsca posiadajq osoby, ktore 

zawarty stosownq umow~ najmu. 

3. Osoby korzystajqce z miejsc handlowych i posiadajqcy rezerwacj~ majq obowiqzek, na zqdanie 

uprawnionych podmiotow, okazae umow~ najmu wraz z dowodem uiszczenia naleznosci z niej 

wynikajqcych oraz op!aty targowej . 

4. W przypadku nie pojawienia si~ na zarezerwowanym miejscu i nie uiszczeniu do godziny 9:00 

op!aty targowej, Administrator/Zarzqdca targowiska, moze udost~pnie miejsce innemu 

sprzedawcy po uiszczeniu przez niego op!aty targowej. 

5. Op!at~ targowq pobiera Administrator/Zarzqdca targowiska/lnkasent wydajqc jednoczesnie 

pokwitowanie, ktore jest dowodem jej uiszczenia. Pokwitowanie powinno bye zachowane 

przez Sprzedajqcego do chwi li opuszczenia targowiska. Brak pokwitowania skutkuje 
obowiqzkiem ponownego wniesienia op!aty. 

6. Wysokose dziennej op!aty targowej ustalana jest w drodze uchwa!y przez Rad~ Gminy 

Baboszewo. 



Zal<tcznik nr 1 do uchwaly "'~R XI. 73. 201 9 RlIDY G~lI:-;Y BABOSZEWO 

z dnia 23 s ierpnia 2019 r. 

w spra wi~ ustalenia Regulaminu Targowiska Gmlnnego w Babosz~w ie . 

§6 

1. Na ta rgowisku dopuszcza si~ wyl~czn ie nast~pujijCe formy handlu: 

1) Handel w wyznaczonych do tego ce lu niezadaszonych stanowiskach handlowych 

wyznaczonych przez Adm in i stratora/Zarz~dc~ targowiska, przyczepach, pojazdach 

samochodowych itp. 

2) Handel prowadzony z koszy, z r~ ki w miejscach wyznaczonych przez 

Adm i nistratora/Za rZijdc~ targowiska. 

§7 

1. Wszystkie towary mogij bye oferowane tylko w granicach sto iska, z kt6rego prowadzona jest 

sprzedai. 

2. Zabra nia si~ odst~ powania miejsca sprzedazy przez sprzeda j~cych , kt6rym miejsce to 

wymaczono. 

§8 

Obiekty i u rz~dzen i a handlowe oraz inne rzeczy ustawione w c i ~gach komun ikacyjnych b~dij usuwane 

na koszt i ryzyko ich wlascicieli lub pos iadaczy. 

§9 

Sprzedawcy towar6w obow i~zani Sij do posiadan ia przy sobie dokumentu umozl iwiajqcego ich 

identyfikacj~ i zobow i~zan i s~ do ich okazywania na z~dan ie Administratora/ Zarzqdcy targowiska lub 

innych os6b do tego uprawnionych oraz do umieszczenia w widocznym miejscu oplaty targowej. 

§10 

Mogq bye sprzedawane wszystkie towary i artykuly, kt6re nie Sq wylqczone z obrotu na mocy 

odr~bnych przepis6w, oraz kt6rych sprzedaz na targowisku nie narusza innych powszechnie 

obowi qzuj~cych przepis6w prawa . 

§11 

1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaz: 

1) paliw oraz nafty; 

2) trucizn, spirytusu skazonego oraz produkt6w leczniczych i srodk6w odurzaj~cych; 

3) napoj6walkoholowych; 

4) broni palnej, pneumatycznej i bialej, przedmiot6w do miotania chemicznych srodk6w 

obezwladniaj~cych , amunicji, material6w wybuchowych, a takze wyrob6w 

pirotechnicznych, za wyjqtkiem takich wyrob6w pirotechnicznych, na kt6re nabywanie, 

przechowywanie i uzywanie zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia; 



Zal&cznik nr 1 do uchwaly NR Xl. 73. 2019 RADY GMlNY BABOSZEWO 

z dnla 23 sierpniCl 20 19 r. 

w sprawie usta l enia Regu l aminu Targowiska Gminnego w Baboszf'wie. 

5) kamieni i meta Ii szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobow bez wymaganej cechy 

probierniczej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia; 

6) zagranicznych monet lub banknotow b~dqcych w obiegu; 

7) papierow wartosciowych; . 

8) zywych zwierzqt z wyjqtkiem drobiu, ryb i krolikow; 

9) rzeczy pochodzqcych z przest~pstwa lub co, do ktorych zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, ze pochodzq z kradziezy; 

10) innych artyku!ow, ktorych sprzedaz zabroniona jest na podstawie odr~bnych przepisow. 

2. Zabrania si~ prowadzenia na targowisku gier hazardowych. 

3. Zabrania si~ sprzedazy towarow w drodze publicznych losowan. 

4. W przypadku stwierdzenia faktu sprzedazy artyku!ow obj~tych zakazem sprzedazy, lub co do 

ktorych zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze mogq bye szkodliwe dla zdrowia 

Administrator/Zarzqdca targowiska dokonuje zg!oszenia tego faktu odpowiednim organom. 

5. Zabrania si~ spozywania alkoholu. 
6. Zabrania si~ zasmiecania i zanieczyszczania targowiska. 

§12 

Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczqce prowadzenia na targowisku handlu srodkami 

spozywczymi oraz wymagania weterynaryjne, dotyczqce prowadzenia dzia!alnosci w zakresie obrotu 

zwierz~tami okreslajq odr~bne przepisy. 

§13 

1. Administrator/Zarzqdca targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno - porzqdkowy na 

targowisku oraz jest zobowiqzany: 

1) Czuwae nad przestrzeganiem przepisow Regulaminu i wydawae polecenia w celu 

usuni~cia uchybien. 

2) Zapewnienia handlujqcym nieodp!atnego korzystania z sa nitariatow na targowisku. 

§14 

Sprzedawcy i inne osoby przebywajqce na targowisku powinny wykonywae swoje czynnosci w taki 

sposob, aby nie przeszkadzae innym w sprzedazy i zakupie oraz odpowiadajqc za jakose sprzedawanego 

przez siebie towaru. 

§15 

Skargi i wnioski dotyczqce funkcjonowania targowiska nalezy kierowae do Wojta Gminy Baboszewo. 



Zala.cznik nr 1 do uchwaly NR Xl. 73. 2019 R.-\DY G~IINY BABOSZEII'O 

z dnia 23 sierpnid 21)19 r. 

w sprawie ustal~td a Regulaminu Targowi5ka Gminne){o w Baboszewie. 

§16 

Osoby prowadz~ce handel na targowi sku zobowiqzane s~ do przestrzegania Regulaminu targowiska 

oraz innych przepis6w obowiqzujqcego prawa, w szczeg61nosci przepis6w porzqdkowych, sanitarnych, 

przec iwpoiarowych oraz innych powszechnie obowiqzujqcych przepis6w zwiqzanych z prowadzeniem 

dziala lnosci ha ndlowej i obrotem towarami. 

§17 

Kto narusza na targowisku przepisy Regulaminu lub inne powszechnie obowi~zujqce przepisy prawa 

pod lega karze przewidzianej w odpowiedn ich przepisach. 


