
UCHWAŁA NR XXXVII/247/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie regulaminu targowiska wiejskiego „Drawski Ryneczek” w Drawsku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Drawsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin targowiska wiejskiego „Drawski Ryneczek" w Drawsku, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
 

Ryszard  Jabłonowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/247/2022 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 23 marca 2022 r. 

 

Regulamin targowiska wiejskiego „Drawski Ryneczek" w Drawsku 

 

 

§ 1.  
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska wiejskiego "Drawski 

Ryneczek" w Drawsku, zwanego dalej Targowiskiem, zlokalizowanego przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 179/9 (część), obręb 

Drawsko. 

2. Właścicielem i Zarządcą Targowiska jest Gmina Drawsko, która pełni bezpośredni 

nadzór nad targowiskiem 

3. Targowisko w Drawsku jest obiektem całorocznym, czynnym od poniedziałku do 

soboty w godzinach od 6.00 do 18.00. 

§ 2.  
1.  Targowisko jest utwardzone, oświetlone, wyposażone w miejsca parkingowe i urządzenia 

sanitarno-higieniczne. 

2. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści: „Drawski Ryneczek" wraz z informacją, że 

przebudowa targowiska była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”  . 

§ 3. Uprawnionymi do sprzedaży na Targowisku są między innymi: 

1) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

mogące uczestniczyć w obrocie towarowym; 

2) rolnicy lub ich domownicy oraz działkowcy sprzedający własne produkty rolne; 

3) zbieracze runa leśnego. 

§ 4.  
1. Osoby prowadzące sprzedaż na Targowisku zobowiązane są do uiszczania opłaty 

targowej w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Drawsko u 

wskazanych również w odrębnej uchwale inkasentów.  

2. Zwolnieni z opłaty targowej są rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątek i sobotę 

sprzedaż produktów rolnych i spożywczych i wyrobów rękodzieła wytworzonych w ich 

gospodarstwie rolnym   

§ 5.  
1.  Na Targowisku może być prowadzona sprzedaż wszystkich towarów, z wyłączeniem: 

1) spirytusu i napojów alkoholowych; 

2) produktów ropopochodnych; 

3) środków farmakologicznych i materiałów medycznych; 

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych; 

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych; 

6) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny 

przez odrębne przepisy. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych na Targowisku 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 

spożywczych. 

§ 6.  

Na Targowisku zabrania się: 
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1) zakłócania porządku publicznego; 

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników); 

3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających oraz 

prowadzenia handlu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie 

odrębnych przepisów; 

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 

7) poruszania się jednośladami, hulajnogami, rolkami, łyżworolkami, deskorolkami, itp.; 

8) parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych; 

9) umieszczania reklam bez zgody Gminy; 

10) zanieczyszczania i zaśmiecania Targowiska oraz terenów przyległych; 

11) prowadzenia sprzedaży bez uiszczenia opłaty targowej. 

 

§ 7.  

Sprzedający na Targowisku zobowiązani są do: 

1) przestrzegania regulaminu Targowiska; 

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących w obrocie towarowym; 

3) utrzymania porządku i czystości miejsca targowego, a po zakończeniu sprzedaży zebranie 

i usunięcie odpadów; 

5) niezwłocznego wniesienia opłaty targowej oraz okazywania dowodu opłaty na każde żądanie 

inkasentów; 

7) umieszczania cen lub cennika na oferowanych do sprzedaży towarach; 

8) odstawienia poza teren Targowiska pojazdu po zajęciu miejsca targowego (nie dotyczy osób 

prowadzących sprzedaż z samochodu); 

9) wykonywania czynności rozładowywania towarów w taki sposób, aby nie przeszkadzać 

innym osobom. 

 

§ 8.  

W zakresie sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje. 

 

§ 9.  

Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXVII/247/2022 
Rady Gminy Drawsko 

z dnia 23.03.2022  
w sprawie regulaminu targowiska wiejskiego  „ Drawski Ryneczek” w Drawsku   

             
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z zakończeniem przez Gminę 

Drawsko zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

W celu ustalenia zasad korzystania z Targowiska "Drawski Ryneczek" w Drawsku, konieczne 
jest uchwalenie przedłożonego regulaminu i podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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