
UCHWAŁA NR XV.116.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska i miejsc handlowych na terenie Gminy Stromiec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2020.713), Rada Gminy Stromiec uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala regulamin targowiska i miejsc handlowych na terenie Stromiec w brzmieniu, jak w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/267/10/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu gminnego targowiska w Stromcu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV.116.2020 

Rady Gminy Stromiec 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA I MIEJSC HANDLOWYCH NA TERENIE GMINY STROMIEC 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska i miejsc handlowych na terenie Gminy 
Stromiec. 

§ 2. 1. Targowisko gminne w Stromcu, zwane dalej „targowiskiem" zlokalizowane jest na 
działkach o nr 636, 639 położonych w Stromcu przy ul. Radomskiej. 

2. Właścicielem targowiska i miejsc handlowych jest Gmina Stromiec. 

3. Administratorem targowiska i miejsc handlowych jest Wójt Gminy Stromiec. 

§ 3. 1. Targowisko gminne czynne jest w każdy piątek od godz.6:00 do zakończenia targu. 

2. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku i miejscach handlowych są osoby fizyczne 
i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły opłatę targową. 

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest ważny bilet opłaty targowej z pieczęcią Gminy 
Stromiec, który należy zachować do kontroli i posiadać przy sobie w miejscu sprzedaży. 

4. Opłata targowa pobierana jest przez uprawnionego inkasenta według stawek zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Gminy. 

5. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od innych należności za korzystanie z targowiska i jego 
urządzeń. 

§ 4. Miejsca handlowe znajdujące się na terenie gminy, położone wzdłuż dróg należy usytuować tak, aby 
nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i pieszym, oddalone od krawędzi drogi (jezdni) minimum 2m. 

§ 5. 1. Na targowisku i na miejscach handlowych istnieje możliwość rezerwacji stanowisk sprzedaży. 

2. Rezerwacja jest płatna z góry i obejmuje okres jednego miesiąca. 

3. Opłatę za rezerwację w wysokości 10 zł wnosi się w Urzędzie Gminy lub u inkasenta 
opłaty targowej w ostatni piątek poprzedzający miesiąc targowy lub w pierwszy piątek 
miesiąca, za który wnoszona jest opłata. 

4. Inkasent jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania pobranej opłaty. 

5. Nie wniesienie opłaty za rezerwację w terminie określonym w ust.3 powoduje utratę 
wyznaczonego miejsca i stwarza możliwość rezerwacji miejsca innemu podmiotowi. 

§ 6. Na targowisku i na miejscach handlowych mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły 
niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, ze ich sprzedaż nie narusza 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 7. 1.  Na targowisku i na miejscach handlowych zabroniona jest sprzedaż: 

1)  paliw płynnych (benzyna, olej napędowy, nafta itp.) 

2)  napojów alkoholowych, 

3)  środków leczniczych i trucizn, 

4)  broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, 

5)  kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej, 

6)  papierów wartościowych, 

7)  waluty obcej w postaci banknotów i monet będących w obiegu, 

8)  innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów 

2.  Zabrania się na targowisku: 
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1) prowadzenia gier hazardowych, 

2) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych, 

3.  prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób utrudniających ruch 

4.  zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska. 

§ 8. Osoby prowadzące handel na targowisku i miejscach handlowych są zobowiązane do: 

1) przestrzegania regulaminu oraz przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz innych 
właściwych przepisów prawa, 

2) podporządkowania się poleceniom pracownika targowego w sprawach dotyczących 
miejsca targowania i spraw porządkowych, 

3) wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie, 

4) utrzymywać czystość w czasie trwania handlu oraz usunięcia wszelkich odpadów po jego zakończeniu. 

§ 9. 1. Administrator targowiska  i miejsc handlowych jest odpowiedzialny za; 

1) stan sanitarno-porządkowy na targowisku, 

2) wyznaczenie miejsc sprzedaży, 

3) dbałość o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydawanie poleceń w celu usunięcia uchybień. 

§ 10. Do przeprowadzania kontroli przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu uprawnieni są 
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy oraz policja. 

§ 11. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby  

§ 12. Kwestie sporne dotyczące handlu rozstrzygają strony; sprzedawca-kupujący między sobą bez udziału 
właściciela targowiska i miejsca handlowego.  

§ 13. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska i miejsc handlowych przyjmuje Wójt w każdy 
piątek w godz. 9:00 - 10:00 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 
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UZASADNIENIE

Kompetencją Rady Gminy, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym jest stanowienie prawa miejscowego. Regulamin Targowiska i Miejsc Handlowych na
terenie Gminy Stromiec wymagał akualizacji.
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