
Uchwała Nr I/10/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 21 listopad a2018 r.  

 

w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pyzdrach 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uchwala się regulamin targowiska na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry.  

 

 

 

§  1 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego położonego  

w Pyzdrach przy ul. Rynek 7 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1499, zwanym 

dalej "targowiskiem". 

 

§  2 

Targowisko prowadzi Gmina i Miasto Pyzdry – zwana dalej "administratorem targowiska". 

 

§  3 

1. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym 

regulaminem. 

2. Administrator targowiska zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  i porządku  

na  terenie  targowiska  oraz  informowania  właściwych  służb  o  przypadkach naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Administrator targowiska nie zapewnia ochrony osób i mienia. 

 

§  4 

1. Targowisko jest ogólnodostępne, czynne przez cały rok: 

a)  od poniedziałku do soboty w godzinach 7
00

-15
00

 (z wyjątkiem dni świątecznych), 

b) w innych terminach za zgodą Burmistrza Pyzdr.   

2. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: ,,Mój Rynek” oraz tablicą 

zawierającą unijne logo produkcji ekologicznej. 

3. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, urządzenia 

sanitarnohigieniczne i w zadaszone stoiska, zajmujące ponad połowę powierzchni handlowej 

targowiska, miejsca parkingowe dostępne na ul. Rynek – działka nr 1505.    

 

§  5 

1. Prowadzący działalność handlową na terenie targowiska zobowiązani są do: 

a) posiadania pokwitowania opłaty za rezerwację w przypadku, gdy stoisko handlowe objęte 

jest rezerwacją, 

b) posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej, 

c) posiadania dowodu osobistego, 

d) utrzymania czystości i porządku w obrębie zajętego stanowiska handlowego oraz  

w najbliższym otoczeniu,   



e) uprzątnięcia zajętego stanowiska po zakończeniu handlu, 

f) przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego oraz innych przepisów szczegółowych  

w tym przepisów sanitarnych, pożarowych i porządkowych, 

g) wykonywania poleceń inkasenta i obsługi targowiska, 

h) okazywania na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do   

kontroli oraz administratora targowiska dokumentów upoważniających do prowadzenia  

działalności  handlowej, 

2. Używane na targowisku narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji i być 

używane w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości ważenia i mierzenia. 

3. 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. 

4. Postój pojazdów samochodowych w celu załadunku i rozładunku towaru jest dozwolony 

tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  

5. Dostawy towaru nie mogą stanowić utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego na drogach 

przyległych do targowiska.   

 

§  6 

1. Na terenie targowiska mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:  

a) środków odurzających lub psychotropowych,  

b) napojów alkoholowych,  

c) spirytusu/denaturatu skażonego, 

d) substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych 

dla zdrowia ludzkiego,  

e) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy 

probierczej,  

f) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, 

g) papierów wartościowych, 

h) 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, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych, 

i) przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, 

j) innych artykułów, produktów i przedmiotów,  których  sprzedaż jest zabroniona na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Grzyby  surowe dziko  rosnące zakwalifikowanie do sprzedaży przez klasyfikatora można  

sprzedawać pod warunkiem  umieszczenia  informacji  o  gatunku  grzybów  oraz  nazwiska   

i adresu sprzedawcy.  

3. Na targowisku zabrania się:  

a) handlu na drogach dojazdowych, drogach pożarowych i innych ciągach komunikacyjnych 

oraz samowolnego przestawiania stanowisk handlowych przez handlujących, 

b) pozostawiania wszelkiego rodzaju skrzynek, opakowań, towarów itp. przedmiotów na 

terenie targowiska, a w przypadku pozostawienia przedmiotów przez handlujących, 

administrator targowiska uprzątnie je bez możliwości ich odzyskania, 

c) pozostawiania i ustawiania stoisk targowych w godzinach trwania ciszy nocnej tj. 22ºº - 6ºº, 

d) prowadzenia gier hazardowych,  

e) spożywania alkoholu, 

f) zanieczyszczania terenu targowiska,  

g) reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu.  

§ 7 



1. Inkasent  dba o prawidłowe wykorzystanie stoisk handlowych.  

2. Zarezerwowane stoisko handlowe nie zajęte do godziny 8ºº w danym dniu handlowym 

może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami administratora targowiska.  

3. Sprzedaż należy wyłącznie prowadzić w wyznaczonych do tego miejscach.  

4. Do sprzedaży produktów rolnospożywczych przez rolników przeznaczono ponad 50%  

powierzchni handlowej targowiska.  

5. Do sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa 

ekologicznego przeznaczono ponad 10% powierzchni handlowej targowiska.  

6. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno  spożywczych lub 

wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego inkasent może wyrazić zgodę na 

sprzedaż innych towarów na tej powierzchni.  

 

§ 8 

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

stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

2. Opłatę targową pobiera inkasent wydający dowód potwierdzenia pobrania opłaty na 

blankietach z pieczęcią Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.  

3. Inkasent posiada na widocznym miejscu upoważnienie do pobierania opłat wydane przez 

Burmistrza Pyzdr. 

4. Opłata miesięczna za rezerwację stoiska handlowego wynosi 20 zł, natomiast jednorazowa 

rezerwacja stoiska handlowego na każdy jarmark wynosi 12 zł. Jarmark odbywa się  

w czwartek po 15 dniu danego miesiąca.  

5. Opłata za rezerwację powinna być uiszczana na rachunek bankowy administratora.   

6. Opłata za rezerwację nie zwalnia od stałych dziennych stawek opłaty targowej.  

7. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej i rezerwacji mają upoważnieni pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych 

przepisów. 

 

§ 9 

Osoby biorące udział w handlu na targowisku nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz 

postanowień innych przepisów regulujących prowadzenie handlu mogą zostać usunięte z 

targowiska przez inkasenta lub osobę upoważnioną przez administratora targowiska przy 

pomocy odpowiednich służb.  

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.  

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 


