
 

 

UCHWAŁA NR III/34/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie: przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Swarzędzu 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami
1)

), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin targowiska miejskiego położonego w Swarzędzu przy ul. Zamkowej, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Henryka Czachura 

 

                                                      
1) 

Zmiany treści ustawy w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349 i 1432. 
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Załącznik  

do uchwały Nr III/34/2018 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN TARGOWISKA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin targowiska miejskiego, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady 

korzystania z targowiska miejskiego położonego w Swarzędzu przy ul. Zamkowej, nr geodezyjne działek: 

76/21 i 76/70. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w związku z pojęciami i definicjami zawartymi w szczególności w takich 

aktach prawnych jak: 

1) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. 

zm.), 

4) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557). 

§ 3. 1. Targowisko miejskie czynne jest w następujące dni i godziny (poza dniami ustawowo wolnymi od 

handlu): 

1) wtorki w godz. 6:00 - 18:00, 

2) piątki w godz. 6:00 - 18:00, 

3) soboty w godz. 6:00 - 18:00. 

2. Sprzedaż w pawilonie handlowym oraz na terenie działki o nr geodezyjnym 76/21 może odbywać się 

również w dni tygodnia inne niż wymienione w ust. 1, z zachowaniem pozostałych obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. 

4. Zarządcą Targowiska jest Bazar Swarzędzki S.C. PIÓREX S.A. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

Rozdział 2. 

Warunki korzystania z targowiska miejskiego 

§ 4. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku miejskim są osoby fizyczne, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej. 

2. Sprzedaż w kioskach i pawilonie handlowym odbywa się na podstawie umów zawartych z zarządcą 

targowiska. 

§ 5. 1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów wyznacza 

zarządca targowiska poprzez wydanie ustnych bądź pisemnych poleceń oraz poprzez odpowiednie 

oznakowanie. 

2. Miejsce prowadzenia sprzedaży nie może być wyznaczone w sposób utrudniający ruch pojazdów 

i pieszych. 

3. Wielkość stanowiska określa zarządca targowiska. 

4. Zarządca targowiska może wyznaczać stałe stanowiska sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów 

towarów. 

5. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono. 
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6. Towary mogą być wystawiane tylko w granicach stanowiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 

7. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są oznaczyć miejsce prowadzenia sprzedaży 

nazwą lub imieniem i nazwiskiem oraz adresem sprzedawcy. 

8. Sprzedawcy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

§ 6. 1. Na targowisku miejskim mogą być sprzedawane towary i artykuły niewyłączone z obrotu na 

podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowiskach nie narusza powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Na targowisku zabroniona jest w szczególności sprzedaż: 

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, 

2) leków i wyrobów medycznych. 

3) napojów alkoholowych, 

4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania, chemicznych środków obezwładniających, 

amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych, na używanie których wymagane jest 

specjalne zezwolenie, 

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej, 

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, 

7) papierów wartościowych, 

8) żywych zwierząt, z wyjątkiem drobiu, ryb, królików oraz gołębi, 

3. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez kwalifikatora, wolno sprzedawać pod 

warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwy lub imienia i nazwiska, a także adresu 

sprzedawcy. 

4. Zabrania się prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży w drodze publicznych losowań lub 

przetargów. 

5. Dopuszcza się handel  na terenie  targowiska  artykułami spożywczymi: mięsem i przetworami 

mięsnymi, świeżymi rybami, nabiałem  i pieczywem wyłącznie z specjalnie przystosowanych w tym celu 

pojazdów  lub pawilonów  spełniających odnośne wymagania sanitarne. 

§ 7. 1. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na terenie targowiska miejskiego handlu 

artykułami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu 

zwierzętami określają odrębne przepisy. 

2. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą właściwe służby i instytucje, a w szczególności 

Straż Miejska, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna. 

Rozdział 3. 

Opłaty za prowadzenie sprzedaży na targowisku miejskim 

§ 8. 1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 obowiązane są do wniesienia opłaty targowej i zachowania 

dowodu jej wpłaty. 

2. Opłata targowa pobierana jest zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 

opłaty targowej. 

3. Do pobierania opłaty targowej uprawniony jest wyłącznie inkasent wskazany w uchwale, o której mowa 

w ust. 2. 

4. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, które 

należy zachować do czasu opuszczenia terenu targowiska miejskiego i okazywać do kontroli osobom 

uprawnionym. 

5. Prawo do kontroli w zakresie wniesienia opłaty targowej ma inkasent, o którym mowa w ust. 3 oraz 

pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz; 

nieposiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej ponownego 

wniesienia. 
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6. Osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłat ustanowionych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§ 9. Na targowisku miejskim przewiduje się możliwość prowadzenia sprzedaży w miejscach objętych 

rezerwacją. 

Rozdział 4. 

Przepisy porządkowe 

§ 10. Zarządca targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy na terenie targowiska 

miejskiego, a także zobowiązany jest do: 

1) wywieszenia na tablicy ogłoszeń Regulaminu oraz informacji o opłacie targowej. 

2) dbałości o przestrzeganie przepisów Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień, 

3) powiadomienia właściwych organów o prowadzeniu sprzedaży towarów o których mowa w § 6 lub co do 

których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, 

4) bieżącego utrzymywania czystości terenu targowiska miejskiego, w tym ciągów komunikacyjnych i terenu 

przyległego do targowiska, 

5) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania toalety znajdującej się w granicach targowiska. 

§ 11. Zarządca targowiska, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników targowiska, nie gwarantuje 

sprzedającym bezpośredniego dojazdu do stanowiska sprzedaży. Miejsca parkingowe zostaną zabezpieczone 

w miarę możliwości, zależnie od liczby handlujących w danym dniu. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przyjmowane są w siedzibie 

zarządcy targowiska. 

2. W razie nieprzestrzegania przez osobę handlującą na targowisku postanowień Regulaminu, zarządca 

targowiska ma prawo zakazać prowadzenia handlu w dniu stwierdzenia uchybienia przez osobę uchylającą się 

od ich stosowania bez zwrotu dokonanych opłat. 

3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu, poza sankcjami określonymi w ust. 2, mogą 

ponosić odpowiedzialność karną na zasadach określonych w art. 54 Kodeksu Wykroczeń. 
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