
RADA EJSKA
W MOSNIE

UCHWAŁA NR LXIII!442/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek) w Mosinie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek) w Mosinie, stanowiący
załącznik do uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W związku z umową o dofinansowanie nr 00004-6921-UM1560028/12 z dnia 29.03.2013 r. operacji
pn. „Budowa targowiska „Zielony Rynek” w Mosinie” oraz pkt 6 załącznika nr 1 do Instrukcji wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
objętego PROW na lata 2007-2013”, targowisko musi być zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp
do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska.

PRZEy::DY
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Załącznik
do Uchwały Nr LXII11442/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek) w Mosinie

* 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek”
(Zielony Rynek) zlokalizowanego w Mosinie na działkach o numerach ewidencyjnych
1321/2, 1321/5, 1320/2, 1321/3, 1322/3, Obręb Mosina.
2. Targowisko stanowi własność Gminy Mosina.
3. Targowisko administrowane jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.
4. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym

Regulaminem.

2. 1. Targowisko jest czynne we wtorki, piątki, soboty od godz. 6.00 do godz. 16.00,
i w niedziele od godz. 10.00 do godz. 13.00.
2. Targowisko w zależności od potrzeb może być czynne w inne dni tygodnia w ustalonych

przez Burmistrza Gminy Mosina godzinach.

* 3. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której będą zamieszczane podstawowe
informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. regulamin, nazwa i adres właściciela
i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej,
wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

* 4. 1. Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na dwie sekcje: w sekcji 1
(stanowiska o numerach 1-18), która stanowi 84,78% całkowitej powierzchni handlowej,
prowadzona będzie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 (stanowiska
o numerach 19-24), która stanowi 15,22% całkowitej powierzchni handlowej, prowadzona
będzie sprzedaż towarów, takich jak wyroby rękodzielnicze, rzemieślnicze itp.
2. Plan stanowisk stanowi załącznik do uchwały.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, w danym

dniu dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji 1
i przeznaczenie na sprzedaż pozostałych towarów.

* 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć
w obrocie towarowym.

* 6. 1. Na targowisku zabrania się sprzedaży:
1) towarów wymagających uzyskania koncesji;
2) towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wynika z obowiązujących

przepisów.
2. Sprzedaż artykułów rolno-spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami

zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
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* 7. Na targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) zanieczyszczania oraz dewastacji terenu targowiska;
3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);
4) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających

i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających;

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwotenia wydanego na podstawie
odrębnych przepisów;

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;
8) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni

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

9) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia
targowiska;

10) jeżdżenia rowerami;
11) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem

do parkowania;
12) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

* 8. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych

oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;
3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży

wyznaczonych przez administratora targowiska;
4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż

oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pojemników
na terenie targowiska przystosowanych do tych celów;

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez
administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie
legalności prowadzonej działalności handlowej;

6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej;
7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie

obsługi targowiska upoważnionej do kontroli przez administratora;
8) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych

do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia
sprzedaży.

* 9. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza
administrator targowiska.
2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się

na terenie targowiska.

10. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.
2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym

stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00.
3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w sekcji 1 targowiska mają rolnicy.
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* 11. 1. Na targowisku pobiera się opłatę targową zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są wyznaczeni inkasenci, którzy wydają

pokwitowanie sprzedawcy za pobraną opłatę targową.

* 12. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:
) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie;
2) upoważnieni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie,
3) imię podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

* 13. 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych
administrator targowiska.
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane pisemnie przez

zainteresowanych do Burmistrza Gminy Mosina.

* 14. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

* 15. Telefony kontaktowe: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mosinie 69”7 888 323
lub w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie 61 8 109 500.

* 16. Telefony alarmowe: Policja 99”7, Straż Pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999, Straż
Miejska w Mosinie 61 8 197 855, Numer alarmowy 112.
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Zalącznik do Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek) w Mosinie
- plan stanowisk.
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