
UCHWAŁA NR XXXVII.248.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Baboszewie

Na  podstawie  art.  3  i  5  ustawy  z  dnia  29  października  2021  r.  o  ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U z 2021
r., poz. 2290) oraz art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) – Rada
Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  Regulamin  Targowiska  Gminnego  w  Baboszewie  zlokalizowanego  przy
ul. Odrodzenia 9A w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyznacza się Targowisko Gminne w Baboszewie przy ul. Odrodzenia 9A jako miejsce do 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

§ 3

Wprowadza się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników na Targowisku Gminnym w Baboszewie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 5

1. Traci moc uchwała Rady Gminy Baboszewo nr XI.73.2019 z dnia 23 sierpnia 2019
roku w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Baboszewie.

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

/-/  Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki

Uzasadnienie



Zgodnie z art. 3 i 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2290) o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników
i  ich  domowników,  miejsce  do  prowadzenia  handlu  w  piątki  i  soboty  przez
rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy
uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i  ich domowników oraz wyznacza miejsce do prowadzenia przez nich
handlu. 

Z związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  



Załącznik  nr  1  do  uchwały  Nr
XXXVII.248.2022  
RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 18 lutego
2022 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska
Gminnego w Baboszewie.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO 

W BABOSZEWIE UL. ODRODZENIA 9A

§ 1

Regulamin określa  zasady korzystania z Targowiska Gminnego w Baboszewie przy ul.
Odrodzenia  9A,  zlokalizowanego  na  działce  ewidencyjnej  nr  279/6,  279/7,  obręb
Baboszewo.

§ 2

1. Lokalizację  targowiska  wskazuje  tablica  z  napisem  „TARGOWISKO  GMINNE”
w Baboszewie ul. Odrodzenia 9A.

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Baboszewo.
3. Wójt  Gminy  Baboszewo,  reprezentujący  Gminę  Baboszewo,  zwany  dalej

Administratorem sprawuje nadzór nad Targowiskiem Gminnym.
4. W zakresie poboru opłaty targowej i opłaty za korzystanie z mienia nadzór nad

targowiskiem sprawuje Zarządca targowiska, Administrator lub osoba przez niego
upoważniona.

§ 3

Zasady rozmieszczenia stanowisk handlowych ustala Zarządca targowiska.

§ 4

Targowisko  Gminne  przy  ul.  Odrodzenia  czynne  jest  dla  celów  handlowych  od
poniedziałku do soboty od godz. 6:00 do godz. 18:00 z wyjątkiem Świąt.

§ 5

1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach są:
1) Przedsiębiorcy,  rolnicy  i  ich  domownicy  prowadzący  działalność

gospodarczą  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie
działalności gospodarczej,

2) inne osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy wymienionej
w pkt. 1.

2. Pierwszeństwo  do  zajmowania  na  targowisku  określonego  miejsca  posiadają
osoby, które zawarły stosowną umowę najmu.

3. Osoby korzystające z miejsc handlowych i posiadający rezerwację mają obowiązek,
na  żądanie  uprawnionych  podmiotów,  okazać  umowę  najmu  wraz  z  dowodem
uiszczenia należności z niej wynikających oraz opłaty targowej.

4. W przypadku nie pojawienia się na zarezerwowanym miejscu i nie uiszczeniu do
godziny  9:00  opłaty  targowej,  Administrator/Zarządca  targowiska,  może
udostępnić miejsce innemu sprzedawcy po uiszczeniu przez niego opłaty targowej.



5. Opłatę  targową  pobiera  Administrator/Zarządca  targowiska/Inkasent  wydając
jednocześnie  pokwitowanie,  które  jest  dowodem  jej  uiszczenia.  Pokwitowanie
powinno być zachowane przez Sprzedającego do chwili  opuszczenia targowiska.
Brak pokwitowania skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty.

6. Wysokość dziennej opłaty targowej ustalana jest  w drodze uchwały przez Radę
Gminy Baboszewo.

§ 6

1. Na targowisku dopuszcza się wyłącznie następujące formy handlu:
1) Handel  w  wyznaczonych  do  tego  celu  niezadaszonych  stanowiskach

handlowych  wyznaczonych  przez  Administratora/Zarządcę  targowiska,
przyczepach, pojazdach samochodowych itp.

2) Handel  prowadzony  z  koszy,  z  ręki  w  miejscach  wyznaczonych  przez
Administratora/Zarządcę targowiska.

§ 7

1. Wszystkie  towary  mogą  być  oferowane  tylko  w  granicach  stoiska,  z  którego
prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez sprzedających, którym miejsce
to wyznaczono.

§ 8

Obiekty i urządzenia handlowe oraz inne rzeczy ustawione w ciągach komunikacyjnych
będą usuwane na koszt i ryzyko ich właścicieli lub posiadaczy.

§ 9

Sprzedawcy  towarów  obowiązani  są  do  posiadania  przy  sobie  dokumentu
umożliwiającego  ich  identyfikację  i  zobowiązani  są  do  ich  okazywania  na  żądanie
Administratora/Zarządcy  targowiska  lub  innych  osób  do  tego  uprawnionych  oraz  do
umieszczenia w widocznym miejscu opłaty targowej.

§ 10

Na  targowisku  mogą  być  sprzedawane  wszystkie  towary  i  artykuły,  które  nie  są
wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów, oraz których sprzedaż na targowisku
nie narusza innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:
1) paliw oraz nafty;
2) trucizn,  spirytusu  skażonego  oraz  produktów  leczniczych  i  środków

odurzających;
3) napojów alkoholowych; 
4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych

środków  obezwładniających,  amunicji,  materiałów  wybuchowych,  a  także
wyrobów pirotechnicznych, za wyjątkiem takich wyrobów pirotechnicznych,
na  które  nabywanie,  przechowywanie  i  używanie  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia;

5) kamieni  i  metali  szlachetnych  oraz  wykonywanych  z  nich  wyrobów  bez
wymaganej cechy probierniczej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia;



6) zagranicznych monet lub banknotów będących w obiegu;
7) papierów wartościowych;
8) żywych zwierząt z wyjątkiem drobiu, ryb i królików;
9) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co, do których zachodzi uzasadnione

podejrzenie, że pochodzą z kradzieży;
10) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych

przepisów.
2. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
3. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.
4. W  przypadku  stwierdzenia  faktu  sprzedaży  artykułów  objętych  zakazem

sprzedaży,  lub  co  do  których  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  mogą być
szkodliwe  dla  zdrowia  Administrator/Zarządca  targowiska  dokonuje  zgłoszenia
tego faktu odpowiednim organom.

5. Zabrania się spożywania alkoholu.
6. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska.

§ 12

Wymagania  higieniczne  i  sanitarne  dotyczące  prowadzenia  na  targowisku  handlu
środkami  spożywczymi  oraz  wymagania  weterynaryjne,  dotyczące  prowadzenia
działalności w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne przepisy.

§ 13 

Na  targowisku  mogą  być  sprzedawane  produkty  rolne  lub  spożywcze  w  rozumieniu
ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i
soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., poz. 2290 zwanej dalej ustawą
o handlu) oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

§ 14 

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy, którzy
aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.  U.   2019  r.,  poz.  1170  ze  zm.)  art.  16  pkt  2,
zobowiązani są w szczególności do:

1) posiadania  przy  sobie  dokumentów  potwierdzających  status  rolnika  w
rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy  z  dnia  29  października  2021  r.  o  ułatwieniach  w  prowadzeniu
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) przestrzegania regulaminu targowiska;
4) okazywania  na  żądanie  przedstawicieli  właściwych  organów

upoważnionych  do  kontroli  odrębnymi  przepisami,  dokumentów
upoważniających do prowadzenia sprzedaży. 

§ 15

 Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika są osoby wskazane w § 9
regulaminu.



§ 16

Administrator/Zarządca targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno–porządkowy na
targowisku oraz jest zobowiązany:

1) Czuwać  nad  przestrzeganiem przepisów Regulaminu  i  wydawać  polecenia  w
celu usunięcia uchybień.

2) Zapewnienia  handlującym  nieodpłatnego  korzystania  z  sanitariatów  na
targowisku.

§ 17

Sprzedawcy,  rolnicy  i  ich  domownicy  oraz  inne  osoby  przebywające  na  targowisku
powinny  wykonywać  swoje  czynności  w  taki  sposób,  aby  nie  przeszkadzać  innym  w
sprzedaży i zakupie oraz odpowiadając, za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

§ 18

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do Wójta Gminy 
Baboszewo.

§ 19

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu
targowiska  oraz  innych  przepisów  obowiązującego  prawa,  w  szczególności  przepisów
porządkowych,  sanitarnych,  przeciwpożarowych  oraz  innych  powszechnie
obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem
towarami.

§ 20

Kto narusza na targowisku przepisy Regulaminu lub inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa podlega karze przewidzianej w odpowiednich przepisach.


