
§1
1. Regulamin targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek” 
zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady 
korzystania z targowiska położonego przy ulicy Żołnierzy I 
AWP 77 w Magnuszewie, na nieruchomości oznaczonej jako 
działki ew. nr. 1426/1 oraz 306.
2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
sprawuje Wójt Gminy Magnuszew.

§2
1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” jest Gmina 
Magnuszew.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Wójt 
Gminy Magnuszew przy pomoc Urzędu Gminy w 
Magnuszewie.

§3
1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 6:00 do 15:00 z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Od wtorku do piątku po godzinie 15:00 do 22:00 
targowisko czynne jest – po wcześniejszym zgłoszeniu do 
Urzędu Gminy.

§4
1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: Targowisko w 
Magnuszewie „Mój Rynek” z informacją, że budowa 
targowiska jest współfinasowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Inwestycja w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycj i  w tworzenie ,  ulepszanie  i  rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego 
PROW na lata 2014-2020.
2. Na terenie targowiska zamieszczona zostaje również 
informacja dot. funkcjonowania targowiska, w tym regulamin 
i wysokość opłat.

§5
1. Targowisko posiada 2 rodzaje stanowisk:
- pod wiatą targową - 32 stanowiska
- na parkingu handlowym – 9 stanowisk

2. Przestrzeń handlowa podzielona jest na 3 strefy do handlu:
- stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż 
produktów rolno-spożywczych, zajmująca 54 % powierzchni 
handlowej całego targowiska,
- stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż 
produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w 
systemie rolnictwa ekologicznego zajmująca ponad 10 % 
powierzchni handlowej całego targowiska,
- stanowiska handlowe do handlu ogólnego
3. Stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż 
produktów rolno-spożywczych zlokalizowane są pod wiatą 
targową.

§6
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są 
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem 
uiszczenia opłaty rezerwacyjnej i opłaty targowej.

§7
1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem 
dopuszczone do obrotu towary i zwierzęta, z wyjątkiem 
towarów i zwierząt, których zakaz sprzedaży na targowisku 
wprowadzają przepisy szczególne.

§8
1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są 
do:
- umieszczenia w sposób widoczny ceny oferowanych do 
sprzedaży towarów,
- wyrażania wielkości sprzedawanych produktów w 
jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych. Za 
legalizację urządzeń pomiarowych odpowiada sprzedający,
- utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku 
w trakcie i po zakończeniu handlu.
2. Osoby prowadzące dzia ła lność  na  targowisku 
zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska, 
przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, 
przeciwpożarowych i innych właściwych.

§9
1. Na targowisku zabrania się:
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- spożywania napojów alkoholowych i używania innych 
środków odurzających i prowadzenie działalności będąc pod 
ich wpływem,
- prowadzenia gier hazardowych i losowych bez stosownego 
zezwolenia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
- wnoszenia oraz używania materiałów i substancji 
niebezpiecznych,
- sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i 
przetargów, 
- samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska 
handlowego oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży oraz 
jego odstępowania,

§10
1. Prowadzenie sprzedaży na targowisku podlega opłacie 
targowej i opłacie rezerwacyjnej według stawek ustalonych 
przez Radę Gminy.
2. Poboru opłat dokonuje Urząd Gminy lub wyznaczony 
inkasent.
3. Stanowiska handlowe można rezerwować.
4. Jeżeli danym stanowiskiem handlowym zainteresowanych 
będzie więcej niż jeden sprzedawca, jego przydział 
następować będzie w drodze losowania które przeprowadzać 
będzie komisja powołana przez Wójta Gminy.
5. Dowody wszystkich opłat należy zachowywać do chwili 
opuszczenia targowiska i okazywać do kontroli na żądanie 
inkasenta.
6. Brak posiadania dowodu opłat traktowany jest jako ich 
nieuiszczenie, 
7. W przypadku gdy zarezerwowane stanowisko handlowe 
jest po godzinie 9:00 wolne, a są chętni do korzystania z niego 
w danym dniu, to inkasent ma prawo udostępnienia 
stanowiska handlowego i pobrania opłaty targowej.

§11
1. Skargi i wnioski w sprawach związanych z działaniem 
targowiska przyjmuje Wójt Gminy Magnuszew.
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LEGENDA
1. Portiernia
2. Toalety
3. Stoiska handlowe pod wiatą nr:
     1-6      dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
                wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego
     7-28    dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
     29-32  ogólno-handlowe
4. Stoiska nr:
     33-41  do handlu „z samochodu”
5. Parking dla klientów
6. Miejsce postojowe na kontenery na odpadki z targowiska
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