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Regulamin targowiska „Mój Rynek” w Skokowej 

 

§1 

Właścicielem i administratorem targowiska jest Gmina Prusice. 

 

§2 

 

1. Targowisko jest czynne przez cały rok. 

2. Targowisko czynne jest w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, a w inne dni w przypadku 
okazjonalnych imprez. 

3. Targowisko jest czynne w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni od 7:00 do 17:00. 
 

§3 
 
Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: „Mój Rynek w Skokowej” z informacją zgodną z 
zasadami wizualizacji PROW na lata 2014-2020. 
 

§4 
 
Ustala się następującą organizację funkcjonowania targowiska: 

1. Miejsce do sprzedaży z uwzględnieniem branży oraz powierzchni sprzedażowej wyznacza Zarządzający 
w odpowiednim sektorze targowiska. 
2.  Powierzchnia użytkowa targowiska wynosi: 
a)  hala targowa mieszcząca się w budynku - 233,8 m2 (powierzchnia pod stoiska na hali/ Sali  głównej 170,4 
m2, około 8 większych stanowisk ekspozycyjnych) 
b) wiata targowa- 16 stanowisk zadaszonych (10,5 m2 powierzchni każde)  – łączna powierzchnia zabudowy 
/targowa to 168 m2 
3.   Powierzchnię handlową targowiska przeznaczoną dla rolników pod sprzedaż produktów rolno- spożywczych 
w stosunku do powierzchni handlowej targowiska ustala się na poziomie 66% (16 stanowisk) 
4.  Powierzchnię handlową targowiska przeznaczoną dla rolników pod sprzedaż produktów rolno- spożywczych 
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego ustala się na poziomie 20,83 % (5 stanowisk) 
5.   Liczbę miejsc dla rolników na targowisku ustala się na poziomie 16 stanowisk 
6. Liczba sprzedających w nowo wybudowanym targowisku – 3120 (osobodni) 
7. Ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, ppoż. i miejsca pod działalność handlową wyznaczone są żółtymi liniami 
poziomymi z naniesionym przy każdym stanowisku handlowym numerem. 
8. Zabrania się sprzedaży na targowiskach poza miejscami do tego wyznaczonymi (z naniesionymi numerami). 
Zabrania się także sprzedaży obnośnej po targowisku - w uzasadnionych przypadkach Zarządzający 
targowiskiem może w drodze umowy zezwolić na stosowanie handlu obnośnego. 
9. Wyznaczone miejsca handlowe nie mogą być odstępowane osobom trzecim bez zgody Zarządzającego. 
10. Działalność usługowa i gastronomiczna oraz sprzedaż mięsa, wędlin, ryb, drobiu bitego, pieczywa, ciasta, 
nabiału może być prowadzona wyłącznie w obiektach budowlanych. 
11. Osoby wyrażające chęć sprzedaży towarów wymienionych w pkt. 6 ze specjalistycznych środków transportu 
dopuszczonych do sprzedaży w handlu obwoźnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, mogą dokonywać sprzedaży po zawarciu pisemnej umowy z 
Zarządzającym z określeniem w niej warunków handlu. 
12. Za znajdujące się na terenie targowiska urządzenia, towary i ich składowanie odpowiada ich właściciel. 
13. Zawieszenie wykonywania działalności handlowej nie zwalnia handlowca z należnych opłat za usługi 
świadczone przez Zarządzającego - gdy zawieszający nie rezygnuje z rezerwacji stoiska lub przechowywania 
towaru lub sprzętu. 
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1. 14. Targowisko wyposażone jest w instalację odnawialnego źródła energii, które będzie zapewniało 

pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną 
 
 

§5 
 
Sprzedaż na targowiskach mogą prowadzić: 
1. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej posiadające uprawnienia 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 
2. Rolnicy i działkowcy. 
3. Twórcy rękodzieła. 
4. Zbieracze runa i owoców leśnych. 
5. Osoby sprzedające swoje używane przedmioty. 
6. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§6 
Na targowiskach zabrania się sprzedaży: 
1. Nafty, benzyny, oleju napędowego. 
2. Produktów leczniczych. 
3. Napojów alkoholowych. 
4. Broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych. 
5. Kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej. 
6. Żywych zwierząt gospodarskich i domowych. 
7. Żywego drobiu i innego ptactwa. 
8. Innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
Grzyby leśne świeże, przeznaczone do sprzedaży, powinny posiadać ważny atest wystawiony przez 
klasyfikatora, grzyby suszone powinny posiadać ważny atest wystawiony przez grzyboznawcę 
 

§7 
Zabrania się na targowisku: 
1. Spożywania napojów alkoholowych - nie dotyczy piwa sprzedawanego i spożywanego w barze, którego 
właściciel posiada zezwolenie na sprzedaż piwa. 
2. Prowadzenia gier hazardowych. 
3. Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań. 
4. Sprzedaży towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów. 
5. Handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach targowiska. 
6. Pozostawiania po zakończonym handlu przedmiotów i urządzeń, które nie są własnością targowiska. 
7. Zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów. 
8. Wieszania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządzającego. 
9. Wjazdu na targowisko pojazdami samochodowymi, za wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia i pojazdów 
uprzywilejowanych. 
10. Ze względów sanitarnych wprowadzania psów - poza psami przewodnikami. 
 

§8 
Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi 
określają odrębne przepisy, podlegają one wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku i na 
stronie internetowej gminy Prusice. 
 

§9 
Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby 
nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w dokonywaniu zakupów. 
 

 



 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 
§10 

Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do: 
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu. 
2. Przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, 
przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
3. Stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządzającego targowiskami w 
zakresie statutowej działalności targowiska. 
4. Uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządzającym targowiskami lub z osobą 
przez niego upoważnioną. 
5. Używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych; narzędzia pomiarowe powinny być 
tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i 
liczenia. 
6. Umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego. 
 

§11 
1. Wysokość opłaty targowej ustala Zarządca targowiska 
2. Koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25% niższy od kosztu 

wynajmu przez inne podmioty. 
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