UCHWAŁA NR XXXIII/130/2020
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ), Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska gminnego zlokalizowanego na działce o numerze 297
w Iwaniskach przy ul. Kolejowej, zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Regulamin Targowiska Gminnego „MÓJ RYNEK"
w Iwaniskach
§ 1. 1. Targowisko gminne zlokalizowane na działce o numerze 297 w Iwaniskach przy ul. Kolejowej jest
czynne cały rok , codziennie, z pominięciem dni świątecznych.
2. Administratorem targowiska gminnego „Mój Rynek" jest Urząd Gminy w Iwaniskach.
3. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem sprawuje Administrator.
4. Administrator może określić inne dni i godziny niż określone w ust. 1.
5. Targowisko gminne jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym.
§ 2. 1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na targowisku, przy zachowaniu przepisów regulaminu
targowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów są;
1)rolnicy, z uwzględnieniem ust. 2 - 3,
2)przedsiębiorcy,
3)inne osoby i jednostki organizacyjne, niż wymienione w pkt 1 i 2, zwłaszcza dokonujące sprzedaży produktów
rolno - spożywczych, produktów ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego
i posiłków domowych.
2. W związku z faktem, że budowa targowiska przez Gminę Iwaniska jest współfinansowana ze Środków
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, co
najmniej 60% powierzchni handlowej targowiska jest przeznaczone pod rezerwację lub wynajem dla rolników pod
sprzedaż produktów rolno – spożywczych.
3. Na potrzeby regulaminu targowiska ustala się, że dokumentami potwierdzającymi status rolnika, są łącznie
przedłożone prowadzącemu targowisko: pisemne oświadczenie osoby, że posiada status rolnika - wg wzoru
oświadczenia przekazanego przez prowadzącego targowisko wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub
zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę
osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
4. Ważność zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, ustala się na okres 8 miesięcy od daty ich wydania.
5. Prowadzący targowisko jest upoważniony do weryfikacji statusu rolnika.
6. Dokumenty potwierdzające status rolnika, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę do wystawienia
rolnikowi przez prowadzącego targowisko imiennej, numerowanej karty rabatowej, zwanej dalej „kartą rabatową",
która legitymuje rolnika do zajęcia na targowisku powierzchni handlowej oraz do korzystania z przewidzianych dla
rolników preferencyjnych stawek opłaty targowej, czynszu najmu i innych opłat pobieranych przez prowadzącego
targowisko.
7. Karta rabatowa zachowuje ważność przez okres, o którym mowa w ust. 4.
8. Prowadzący targowisko prowadzi imienny rejestr wydanych kart rabatowych.
9. W związku z faktem uzyskania przez Gminę Iwaniska przy budowie targowiska wsparcia finansowego
z Europejskiego Funduszu Rolnego, przy wydawaniu zarządzenia, Wójt Gminy Iwaniska uwzględni konieczność
zastosowania preferencji finansowych dla rolników w wysokości nie mniejszej niż 25% stawek za najem lub
rezerwację, obowiązujących innych sprzedających. Preferencje , o których mowa wyżej, obowiązują przez okres
nie krótszy niż 5 lat od dnia wypłaty na rzecz Gminy Iwaniska przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa płatności końcowej związanej z budową targowiska.
§ 3. 1. Na targowisku prowadzona będzie sprzedaż towarów na 44 straganach i w budynku handlowogastronomicznym.
2. Udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wynosi 60%.
3. Udział powierzchni handlowej przeznaczonej pod sprzedaż produktów
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego wynosi 12,07% - 6 straganów.
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4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy
odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Na targowisku zabrania się sprzedaży :
- trzody chlewnej,
- dziczyzny,
- spirytusu, denaturatu skażonego, trucizn, środków leczniczych
- zagranicznych banknotów i monet,
- broni, amunicji i materiałów wybuchowych, petard i rac,
- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
- sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z wyjątkiem losów loterii książkowych,
- prowadzenia gier hazardowych,
- innych towarów, których sprzedaż uwarunkowana jest posiadaniem koncesji lub zezwoleniem oraz towarów, co
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia.
§ 4. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
a) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności
handlowej, ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej,
b) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu. Zabrania się
usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca na terenie targowiska. W przypadku niewykonania tego
obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce,
c) przestrzegania przepisów p.poż.
§ 5. 1. Na targowisku zabrania się:
a) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
b) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym np. w ciągach komunikacyjnych,
c) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży,
d) pozostawiania wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Gminy Iwaniska poza ustalonymi
godzinami otwarcia,
e) jazdy po terenie targowiska rowerami, motorowerami itp.,
f) używania petard i otwartego ognia,
g) używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się handlujących z kupującymi,
h) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów tj. wieszaków, lin, zadaszeń i innych,
powodujących utrudnienia w ruchu pieszych lub bezpośrednio przylegających do ogrodzenia lub innych
elementów stałych targowiska,
i) rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody Administratora targowiska,
j) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
§ 6. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są pracownicy
Urzędu Gminy Iwaniska działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska.
2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać ważny dowód opłaty targowej,
dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania konkretnego stanowiska
handlowego.
§ 7. Wysokość opłaty targowej określa Rada Gminy Iwaniska odrębną uchwałą.
§ 8. W każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz stwierdzenia innych uchybień
utrudniających handel na targowisku Wójt Gminy Iwaniska może :
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- wydać polecenie porządkowe,
- zawiadomić Policję.
§ 9. 1. Podmiotom prowadzącym działalność handlową na targowisku oraz korzystającym z obiektu
przysługuje prawo wnoszenia skarg oraz wniosków.
2. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje
Administrator.
3. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na targowisku rozstrzyga
w zakresie swoich kompetencji Administrator.
§ 10. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy
ogłoszeń zawierającej w szczególności:
1. plan sytuacyjny targowiska określający lokalizację poszczególnych punktów handlowych wraz z ich
numeracją,
2. obowiązujące uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłat targowych i zasad korzystania z targowiska,
3. aktualne stawki opłat za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko obowiązujące w handlu
artykułami spożywczymi oraz gastronomii podstawowe przepisy sanitarne i weterynaryjne oraz inne obowiązujące
przepisy związane z działalnością prowadzoną na targowiskach,
4. miejsce i terminy przyjmowania skarg i wniosków.
§ 11. Niniejsze zasady podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń usytuowanej na Targowisku.
§ 12. 1. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów regulujących
prowadzenie handlu, mogą zostać usunięte z targowiska przez upoważnioną przez Administratora osobę lub przy
pomocy odpowiednich służb porządkowych.
2. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Iwaniska.
§ 13. Targowisko oznaczone nazwą „Mój Rynek” oraz unijnym logo produkcji ekologicznej.
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Uzasadnienie
Budowa targowiska wiejskiego w Iwaniskach przy ul. Kolejowej jest współfinansowana ze Środków
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w związku z powyższym należało dostosować treść regulaminu do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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