
(Tekst ujednolicony po zmianach)
ZARZĄDZENIE NR 2/2014

Wójta Gminy Jadów
z dnia 10 stycznia 2014

w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na
targowisku "Mój Rynek" w Jadowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Jadowie,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada
2013r.  w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój  Rynek"  w Jadowie,  zarządzam, co
następuje:

§ 1. 
Ustalam następujące zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej:

1. Ogólne zasady funkcjonowania Targowiska określa regulamin Targowiska „Mój Rynek"
w Jadowie ( Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013
r.).

2. Rezerwacja  wolnych  stanowisk  handlowych na Targowisku „Mój  Rynek"  w Jadowie
odbywa się w podziale na:

1) stanowiska zadaszone - A 1-14, B 1-18, C 1-96,
2) stanowiska niezadaszone – D i E

3. Stanowiska w liczbie 96szt. (Sektor C) przeznaczone są do sprzedaży produktów rolno-
spożywczych, gdzie pierwszeństwo rezerwacji  mają  rolnicy w celu sprzedaży swoich
płodów rolnych.

4. Pierwszej  rezerwacji  po  otwarciu  nowo  wybudowanego  Targowiska  dokonuje  się

odpłatnie w okresach kwartalnych w drodze ustnej licytacji.
5. Cena wywoławcza wynosi:

1) stanowiska zadaszone Sektor A:

a) stanowiska A 1-8    –  20,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

b) stanowiska A 9-14  –  12,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

2) stanowiska zadaszone Sektor B:

a) stanowiska B 1-7, 12,13,18     -  20,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

b) stanowiska B 8-11 i B 14-17   -  12,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

3) stanowiska zadaszone Sektor C:

a) stanowiska C 1-16, 28-32, 33-37, 60-64, 65-69, 92-96, 17-18, 47-48, 49-50, 79-80,

81-96  -   10,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

b) stanowiska C 19-27, 38-46, 51-59, 70-78  - 6,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

4) stanowiska niezadaszone Sektor D:

a) stanowiska D 30-31  -  20,00zł brutto za okres jednego miesiąca,

b) stanowisko D 1-29   -  0,60zł brutto/1m2 (każdy rozpoczęty m2) za okres jednego

miesiąca. 

5) stanowiska niezadaszone Sektor E:



a) stanowisko E 1-11    -   10zł brutto za okres jednego miesiąca.

6. Pierwszeństwo rezerwacji stanowisk mają osoby deklarujące:
1)  osoby rezerwujące stanowisko w sektorze zgodnie z asortymentem sprzedaży w tym
sektorze,
2) rezerwację całego stanowiska,
3) rezerwację większej niż 1 ilości sąsiednich stanowisk, preferując większą ilość stanowisk,
4) osoby kontynuujące rezerwację tych samych stanowisk w następnych kwartałach.

7. Osoby,  które zarezerwowały w sektorze C co najmniej  dwa sąsiednie stanowiska,  mają

prawo ustawić samochód  pod wiatą na wysokości zarezerwowanych i wykupionych lub w
przypadku wolnych od rezerwacji stanowisk, wykupionych co najmniej dwóch sąsiednich
stanowisk, w danym dniu targowym, pod warunkiem że ustawiony samochód nie będzie
wykraczał poza obrys wykupionych stanowisk.

8. Rezerwacja w drodze ustnej licytacji odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Jadowie w dniu 22.01.2014r. o godzinie 1230

9. W przypadku przyznania stanowiska handlowego w drodze ustnej licytacji sprzedający
zobowiązany jest do podpisania umowy rezerwacji stanowiska handlowego i wnoszenia
opłaty  rezerwacyjnej  za  dany kwartał,  zgodnie  z  podpisaną  umową.  Pierwsza opłata
rezerwacyjna dokonana będzie w terminie do 31.01.2014 roku na konto Urzędu Gminy
Jadów.

10. Nie  podpisanie  umowy  rezerwacji  lub  brak  wniesienia  opłaty  rezerwacyjnej  w
wyznaczonym terminie skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.

11. Osobie, która wykupiła rezerwację zostanie wydana karta rezerwacyjna, którą osoba ma
obowiązek posiadać w czasie prowadzenia sprzedaży na zarezerwowanym stanowisku.

12. Rezerwacje  mają  charakter  imienny  i  niedopuszczalne  jest  odpłatne  lub  nieodpłatne
przenoszenie uprawnień z rezerwacji na inne osoby bez zgody Zarządcy Targowiska. W
razie  stwierdzenia  udostępniania  osobom  nieuprawnionym  rezerwacji,  przenoszenia
uprawnień,  wydawania  dokumentu  rezerwacji  lub  pobierania  opłat  z  tego  tytułu,
rezerwacja wygasa bez prawa żądania zwrotu opłaty za pozostały okres rezerwacji.

13. W  przypadku  zmiany  sprzedaży  asortymentu  towaru  na  zarezerwowanym  stanowisku,
powodujący zmianę Sektora sprzedaży, następuje wygaśnięcie rezerwacji. Niewykorzystana
opłata  rezerwacyjna  może  być  zaliczona  na  poczet  opłaty  rezerwacyjnej  za  nowe
stanowisko/a  po zmianie wynikającej ze zmiany asortymentu sprzedawanych towarów, na
wniosek  sprzedającego złożony przed dniem targowym,  w  którym ma nastąpić  zmiana
asortymentu.
14. Wniesienie  opłaty  rezerwacyjnej  nie  zwalnia  sprzedającego  od  opłaty  targowej

jednorazowej określonej Uchwałą Nr XXXII/238/2013z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady
Gminy Jadów w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

15. Rezerwacja może być cofnięta przez Zarządcę Targowiska w przypadku nie stosowania
się do regulaminu Targowiska.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, tel.
(25)  675 40 44(46)  lub u Zarządcy Targowiska -  Wójta Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17. 

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


