
 
 

REGULAMIN TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” W ROPCZYCACH 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska „Mój Rynek” zlokalizowanego przy ul. Św. 
Barbary 7 w Ropczycach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej targowiskiem. 

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Ropczyce. 

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Ropczyc lub podmiot przez niego wyznaczony zwany 
dalej Administratorem. 

4. Prowadzenie sprzedaży na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i 
niniejszym regulaminem. 

5. Regulamin targowiska obowiązuje wszystkie osoby, które na nim przebywają. 

 

§ 2 

1. Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym  

2. Targowisko jest czynne: 

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, 

2) w soboty od 7:00 do 13:00. 

3. Targowisko jest nieczynne w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. 

 

§ 3 

1. Targowisko obejmuje: 

1) wiatę handlową, 

2) budynki handlowe, 

3) miejsca parkingowe, 

4) ciągi komunikacyjne, 

5) wiatę śmietnikową. 

2. Targowisko podzielone jest na dwie sekcje (zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego 
Regulaminu): 

1) sekcja A przeznaczona jest dla rolników do prowadzenia sprzedaży produktów rolno – 
spożywczych. Zajmuje ok. 57,72% powierzchni handlowej targowiska. Obejmuje łącznie 20 
stanowisk – 16 pod wiatą handlowa oraz 4 w budynkach handlowych, 

2) sekcja B przeznaczona jest do prowadzenia sprzedaży pozostałych towarów. Zajmuje ok. 42,28% 
powierzchni handlowej Targowiska. Obejmuje łącznie 10 stanowisk w budynkach handlowych. 

3. Pierwszeństwo w dostępie do miejsc sprzedaży towarów rolno-spożywczych w sekcji A targowiska 
mają rolnicy, z zastrzeżeniem ust 5. 



4. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, za zgodą 
Administratora targowiska dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc 
w sekcji A w celu sprzedaży pozostałych towarów. 

5. Przez rolnika, o którym mowa powyżej rozumie się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób 
fizycznych lub prawnych bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym 
Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku art. z 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą 
działalność rolniczą (Dz.Urz. U.E. L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 19). 

6. Wszystkie stanowiska do prowadzenia sprzedaży zwanych dalej „stanowiskami handlowymi”, są 
oznaczone numerami. 

7. Udostępniane ponumerowanych stanowisk handlowych pod wiatą oraz w budynkach handlowych 
odbywać się będzie na podstawie i na warunkach określonych odrębnymi umowami. 

8.  Wysokość opłat za wynajem powierzchni stanowisk handlowych oraz zasady ich naliczania 
określone zostaną odrębnym aktem. 

 

§ 4 

1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowisku są wszystkie podmioty, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa mogą uczestniczyć w obrocie towarowym. 

2. Przydzielanie stanowisk handlowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 odbywać się będzie na 
podstawie kolejności wpływu wniosków. 

3. Przydzielanie stanowisk handlowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2  odbywać się będzie w 
drodze przetargu lub w innym transparentnym postępowaniu.  

4. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie targowiska dozwolone jest wyłącznie przez osoby 
prowadzące sprzedaż towarów na targowisku. 

 

§ 5 

 
1. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem rzeczy używanych (odzież, 

buty, galanteria itp.) i tych, których sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, 
nadzorowi lub kontroli. 

2. Sprzedaż artykułów 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. 

 

§ 6 

1. Na terenie targowiska zabrania się: 

1) dokonywania zamian stanowisk handlowych lub odstępowania stanowisk handlowych 
osobom trzecim; 

2) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez administratora 
targowiska; 

3) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego 
prowadzona jest sprzedaż; 



4) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów 
sprzedaży; 

5) umieszczania reklam i plakatów bez zgody Administratora targowiska; 

6) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych do straganów, ławek, 
pawilonów handlowych w postaci lin, wieszaków, zadaszeń itp.; 

7) pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń prywatnych; 

8) handlu i parkowania samochodów na chodnikach, ciągach pieszych, w pasie drogowym 
oraz w sposób utrudniający przejazd samochodów uprzywilejowanych. 

 

§ 7 

1. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku są obowiązane do: 

1) przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, 
weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz poleceń Administratora targowiska w zakresie 
określonym niniejszym regulaminem; 

2) zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt swojego stanowiska przed kradzieżą 
lub innymi zdarzeniami losowymi; 

3) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu oraz uprzątnięcia miejsca 
prowadzenia handlu po zakończeniu sprzedaży oraz selektywnego usuwania odpadów do 
przeznaczonych do tego celu pojemników; 

4) uiszczenia opłaty za zajęcie za wynajem powierzchni stanowisk handlowych oraz 
uiszczeniu innych należności wymaganych przez Administratora targowiska za świadczone 
przez niego usługi; 

 

2. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku bez wymaganego zezwolenia, nie przestrzegające 
niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mogą zostać usunięte 
z targowiska przez Administratora, osobę nadzorującą targowisko, samodzielnie lub przy pomocy 
odpowiednich służb porządkowych. 

 

§ 8 

1. Administrator targowiska czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiada za 
porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny targowiska. 

2. Dla prowadzących sprzedaż miejsce prowadzenia handlu wyznacza Administrator targowiska. 

3. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom prawa lub stwierdzenia 
innych uchybień, Administrator targowiska wydaje polecenia zastosowania się do obowiązujących 
przepisów i usunięcia uchybień lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli tj.: 
Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Ropczycach oraz Komendę Powiatową Policji w 
Ropczycach. 

 

§ 9 

Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 


