
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
            w Pyzdrach Nr XVII/96/08 

                                                                        z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
 
 

REGULAMIN MIEJSKIEGO PLACU TARGOWEGO W PYZDRACH 
 
§ 1 

 
1. Miejski Plac Targowy w Pyzdrach przy ulicy Rynek czynny jest w dniach od 

poniedziałku do soboty w godzinach od 6ºº do 14ºº. 
2. Placem Targowym zarządza ZGKM i UWK w Pyzdrach w osobie Pana Mirosława 

Balickiego. 
3. Zarządzający Placem targowym zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku na terenie targowiska oraz informowania właściwych służb o przypadkach 
naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 2 

 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na placu targowym są zobowiązane do 
posiadania przy sobie: 
– dowodów osobistych, 
– dokumentu potwierdzającego bieżące wpłaty za rezerwację miejsca, 
– dowodu uiszczenia opłaty targowej, 
– oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 

§ 3 
 

1.Na terenie placu targowego mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem: 
- środków odurzających lub psychotropowych, 
- napojów alkoholowych, 
- spirytusu/ denaturatu/ skażonego, 
- substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, 
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, 
- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich wyrobów bez  wymaganej cechy 
probierczej, 
- zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, 
- papierów wartościowych, 
- broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków 

obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej 
przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą ładunków lub innych środków 
energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych, 

- przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, 
- innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na 
podstawie odrębnych przepisów. 

2. Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowanie do sprzedaży przez klasyfikatora - wolno 
sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i 
adresu sprzedawcy. 
3. Zabrania się prowadzenia na placu targowym gier hazardowych. 

 



§ 4 
 

     Na placu targowym zabrania się: 
1. Spożycia alkoholu. 
2. Zanieczyszczania terenu placu targowego oraz Parku. 
3. Organizowania gier hazardowych. 
4. Reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu. 

 
§ 5 

 
1. Inkasent Urzędu Miasta i Gminy w Pyzdrach dba o prawidłowe wykorzystanie 

miejsca handlowego. 
2. Zarezerwowane miejsce handlowe nie zajęte do godziny 9ºº w danym dniu 

handlowym może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadzącego plac 
targowy. 

3. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście dla pieszych oraz 
przejazd wyznaczony do ruchu. 

 
§ 6 

 
1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do uiszczania dziennej opłaty targowej wg 

stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
2. Opłatę targową pobiera inkasent wydający dowód potwierdzenia pobrania takiej 

opłaty na blankietach z pieczęcią Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach. 
3. Inkasent posiada na widocznym miejscu upoważnienie do pobierania opłat wydane 

przez Burmistrza Gminy i Miasta. 
 

§ 7 
 

1. Od 1 lipca 2008 roku osoby wykonujące handel na placu targowym przy ulicy Rynek 
mogą odpłatnie korzystać ze stałego, oznakowanego miejsca handlowego do 
sprzedaży. 

2. Opłata miesięczna za rezerwację stałego oznakowanego miejsca handlowego do 
sprzedaży wynosi 20 zł, natomiast jednorazowa rezerwacja miejsca handlowego na 
każdy jarmark wynosi 12 zł. 

3. Opłata powinna być uiszczana u inkasenta. 
4. Opłata za rezerwację nie zwalnia od stałych dziennych stawek targowych. 
5. Zabrania się pozostawiania i ustawiania stoisk targowych w godzinach trwania ciszy 

nocnej w godzinach od 22ºº do 6ºº dnia następnego. 
 

§ 8 
 

1. Używane na placu targowym narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę 
legalizację i być używane w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości 
ważenia i mierzenia. 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na placu targowym zobowiązane są 
do: 

1. Przestrzegania regulaminu placu targowego oraz innych przepisów 
szczegółowych w tym przepisów sanitarnych, pożarowych i porządkowych. 

2. Wykonywanie poleceń obsługi placu targowego. 



3. Okazywanie na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów 
upoważnionych do kontroli oraz zarządcy placu targowego dokumentów 
upoważniających do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowanego 
konkretnego miejsca handlowego. 

4. Utrzymywanie czystości w miejscu handlu i wokół niego oraz gromadzenia 
odpadów na swoim miejscu handlowym a po skończeniu handlu należy 
odpady zabrać ze sobą. 

 
§ 9 

 
Wysokość dziennych stawek opłaty targowej i opłaty za stałe miejsce handlowe do sprzedaży 
wywiesza się na tablicy ogłoszeń placu targowego. 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 

/-/ Mieczysław Podlewski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


