
 

 

UCHWAŁA NR XLV/357/2021 

RADY GMINY w DYDNI 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego  ,,Mój Rynek” w Dydni 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje  się  regulamin  targowiska gminnego ,,Mój  Rynek”  w Dydni,  w brzmieniu  

określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podkarpackiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY                        

                                                                                                                                   Rady Gminy 

                                                                                                                                       /-/mgr Piotr Szul 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr XLV/357/2021 

Rady Gminy w Dydni 

z dnia  22 listopada 2021 r. 

 

REGULAMIN GMINNEGO TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” 

W DYDNI 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gminnego targowiska „Mój Rynek”, 
zlokalizowanego w Dydni na działce o nr ewidencyjnym 2343/6. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku. 

3. Regulamin jest udostępniany na tablicy ogłoszeń targowiska oraz na stronie internetowej Gminy 
Dydnia oraz www.gminadydnia.pl. 

4. Właścicielem gminnego targowiska „Mój Rynek” jest Gmina Dydnia. 

5. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Dydnia lub podmiot przez niego wyznaczony 
zwany dalej administratorem. 

6. Targowisko gminne w Dydni jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym. 

7. Gminne targowisko w Dydni czynne jest w dni targowe tj. we wtorki w godz. od 5.00 do 13.00, 
w pozostałe dni tygodnia (tj. poniedziałki, środy, czwartki, piątki) od godz. 7.00 do godz. 15.00, 
natomiast w soboty od godz. 7.00 do godz. 13.00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

 

§ 2. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą informacyjną o treści: Gminne Targowisko „Mój Rynek” 
w Dydni z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona 
zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2014-2020 oraz oznaczona 
unijnym logo produkcji ekologicznej. 

2.  Na tablicy ogłoszeń zostaną zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania 
targowiska tj. nazwa i adres właściciela targowiska, nr telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin 
targowiska oraz bieżące ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska. 

3. Wysokość opłat za wynajem stanowisk handlowych ustalane są odrębnym aktem. 

 

§ 3. 1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, ma zadaszone stanowiska handlowe, 
miejsca parkingowe, budynek sanitarno – biurowy i urządzenia sanitarnohigieniczne oraz instalację 
odnawialnego źródła energii pokrywającą w 30% zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

2. Targowisko posiada 2 rodzaje stanowisk: 

- zadaszone (wiata) w ilości 13, w tym 8 o pow. 2 m2 i 5 o pow. 4 m2, 

- niezadaszone w ilości 10 szt. 

3. Spośród istniejących stanowisk min. 52% tj. 12 stoisk zarezerwowane jest do sprzedaży 
produktów rolno – spożywczych a min. 13% tj. 3 stanowiska do sprzedaży produktów rolno - 
spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Stanowiska te są odpowiednio 
oznakowane. 

4. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno - spożywczych, dopuszcza się 
możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów. 

5. Liczba planowanych stanowisk handlowych dla rolników wynosi 15. 

http://www.gminadydnia.pl/


 

 

6. Liczbę planowanych sprzedających na targowisku  określa się na średnio 480 osobodni na rok. 

7. Wszystkie stanowiska handlowe są oznaczone numerami. 

 

§ 4. 1. Uprawionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące uczestniczyć w obrocie 
towarowym, pod warunkiem uiszczenie opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Gminy Dydnia. 

2. Pierwszeństwo w dostępie do miejsc sprzedaży produktów towarów rolno – spożywczych i 
produktów rolno - spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego mają rolnicy.  

3. Rolnikiem, o którym mowa w ust. 2 jest rolnik w rozumieniu § 4 pkt 11 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.07.2016 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” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Zajmowanie stanowisk handlowych powinno odbywać się według wskazówek i za zgodą 
administratora targowiska. 

 

§ 5. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie prawem dopuszczone do obrotu towary z 

wyjątkiem towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczegółowe. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w 
odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i 
żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. 

 

§ 6. Na targowisku zabrania się: 

1/ samowolnej zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchni 
sprzedaży oraz zmiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży, 

2/ pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska, 

3/ parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do parkowania, 

4/ handlu na miejscach postojowych, ciągach komunikacyjnych oraz terenach zielonych. 

 

§ 7. 1.Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1/ przestrzegania regulaminu targowiska oraz poleceń administratora. 

2/ przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących w obrocie towarowym, 

3/ zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z wyznaczonych miejsc sprzedaży, 

4/ utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu 
sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pojemników na terenie targowiska przystosowanych do 
tych celów. 

 

§ 8. 1. Stanowiska handlowe dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza 
właściciel targowiska lub administrator. 

2. Sprzedający, kupujący oraz inne osoby korzystające z targowiska powinny wykonywać swoje 
czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w sprzedaży i zakupie towarów. 

3. Wszystkie towary powinny być wystawiane przez sprzedających tylko w granicach 
wyznaczonego miejsca, z którego prowadzona jest sprzedaż. 

 



 

 

§ 9. W związku z faktem uzyskania przez gminę wsparcia finansowego na budowę targowiska z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW 

na lata 2014-2020, w okresie 5lat od dnia wypłaty przez ARIMR płatności końcowej, koszt wynajmu 

powierzchni handlowej przez rolników w celu dokonywania sprzedaży produktów rolno - 

spożywczych będzie o 25% niższy od koszt u wynajmu przez inne podmioty.  

§ 10. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowisko oraz pracy administratora 

przyjmuje Wójt Gminy Dydnia. 

 

§ 11. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

PRZEWODNICZĄCY                        

                                                                                                                                   Rady Gminy 

                                                                                                                                       /-/mgr Piotr Szul 

 

 


