
Załącznik Nr 7 

do Uchwały Nr XV.194.2019 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 października 2019 r. 

 

Regulamin targowiska gminnego w Nadarzynie 

 

 

§ 1. 1. Miejscem wyznaczonym na targowisko gminne jest działka o nr  ewid. 205 przy ul. 

Żółwińskiej w Nadarzynie. 

2. Targowisko czynne jest w soboty od godz. 6.00 do godz. 12.00. 

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.  

4. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie targowiska są wyznaczeni pracownicy 

Urzędu Gminy Nadarzyn. 

 

§ 2. 1.  Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna.  

2.  Działalność handlowa i gastronomiczna może być prowadzona:  

a) z pojazdów (samochody, przyczepy itp.),  

b) ze stoisk (stragany, namioty, ławy, stoły itp.),  

c) w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.). 

§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że 

ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu 

towarami spożywczymi określają odrębne przepisy. 

 

§ 4.1. Handel środkami rolno-spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez 

handlujących warunków określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności 

określone: 

a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1252) i przepisami do niej wykonawczymi; 

b) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 824) i przepisami do niej wykonawczymi; 

c) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2164, 2354, z 2019 r. poz. 1038) i przepisami do niej wykonawczymi. 

2. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 

lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 

wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 

pirotechnicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 262). 

 

§ 5.Wyznaczanie miejsc handlu na targowisku oraz ustawienia samochodów, przyczep, 

straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań 

pracowników urzędu utrzymujących porządek.  

 

§ 6. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu  na targowisku zobowiązani są 

przestrzegać regulaminu targowiska, przepisów higieniczno-sanitarnych, porządkowych, 

weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 

związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami. 

§ 7.Na targowisku zabrania się:  



1. Samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży 

oraz odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody inkasenta.  

2. Składowania i sprzedaży towarów na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych targowiska 

zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach, chodnikach, trawnikach, miejscach 

parkingowych i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący i 

utrudniający ruch.  

 

§ 9. Pracownicy utrzymujący porządek zobowiązani są do:  

1. Wskazania osobom prowadzącym sprzedaż miejsca jej prowadzenia.  

2. Nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na targowisku.  

3.Czuwania nad przestrzeganiem postanowień regulaminu targowiska.  

 

§ 10.1. Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna 

opłata targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta. 

Stawki opłaty targowej ustalane są uchwałą Rady Gminy.  

2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia 

dziennej opłaty targowej.   

3. Kontrole uiszczania opłaty targowej przeprowadzają inkasenci, powołani Uchwałą Rady 

Gminy Nadarzyn. 

 

§ 11.1. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu targowiska 

uprawnieni są wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn. 

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu 

wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn mają prawo korzystać z pomocy 

odpowiednich służb państwowych lub komunalnych, w szczególności Policji, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Handlowej.   

 

§ 12.Skargi na pracę inkasenta należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn.  

 

§ 13.Niniejszy Regulamin podlega podaniu do wiadomości korzystających z targowiska 

poprzez umieszczenie treści na tablicy usytuowanej na targowisku. 

 

§ 14 O wszelkich aktach wandalizmu, wypadkach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na targowisku poinformować należy Urząd Gminy Nadarzyn lub 

zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie 

Ratunkowe 999 lub ogólny 112. 

 

§ 15 Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do Urzędu 

Gminy Nadarzyn pod nr tel. 22 729 81 85, e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub osobiście ul. 

Mszczonowska 24 

 

 

 

 

 


