
 

 

UCHWAŁA NR XX/159/2020 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowisk miejskich położonych w Ostrzeszowie przy ul. Łąkowej i ul. Sportowej 

oraz przy bramach wejściowych cmentarza od strony ul. Kościuszki i ul. Ks. Zdzisława Sobierajskiego, 

zwanych dalej targowiskami. 

§ 2. 1. Targowiska stanowią własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

2. Wszystkie sprawy związane z administrowaniem i zarządzaniem targowiskami prowadzone są przez 

Administratorów targowisk. 

§ 3. 1. Targowiska położone przy ul. Łąkowej i ul. Sportowej czynne są dla celów handlowych w czwartki 

i soboty w godzinach od 5.00 do 14.00. Jeżeli czwartek lub sobota przypada w świąteczny dzień wolny od 

pracy, targowisko jest czynne w poprzedzający dzień roboczy. 

2. Targowiska położone przy bramach wejściowych cmentarza od  strony ul. Kościuszki i ul. Ks. Zdzisława 

Sobierajskiego czynne są okresowo od 27 października do 3 listopada każdego roku w godzinach 6.00 do 

20.00. 

§ 4. 1. Sprzedaż na targowiskach prowadzona jest w wyznaczonych miejscach handlowych. 

2. Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach i przejściach. 

3. Na terenie targowisk pobiera się opłatę targową. 

4. Wysokość opłaty targowej oraz zasady jej poboru określa Rada Miejska Ostrzeszów w drodze uchwały. 

§ 5. 1. Na targowiskach dopuszcza się wyłącznie następujące formy handlu: 

a/ handel na stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Administratorów targowiska,  

b/ handel z ręki, kosza, torby, wózka ręcznego, skrzynki itp. 

2. Na targowiskach położonych przy ul. Łąkowej i ul. Sportowej przewiduje się możliwość prowadzenia 

sprzedaży w miejscach objętych rezerwacją. 

3. Miejsce handlowe nie może być odstępowane przez handlującego innym osobom. 

§ 6. 1. Na targowiskach zabrania się sprzedaży: 

1) nafty, benzyny, spirytusu, smarów, 

2) napojów alkoholowych, 
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3) trucizn, 

4) środków farmakologicznych, leków, środków odurzających, 

5) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, 

6) papierów wartościowych, 

7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne 

przepisy. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych na targowiskach położonych przy ul. Łąkowej i ul. Sportowej powinna 

odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia. 

3. Na targowiskach położonych przy bramach wejściowych cmentarza od strony ul. Kościuszki i ul. Ks. 

Zdzisława Sobierajskiego mogą być sprzedawane wyłącznie artykuły służące do dekoracji nagrobków, np. 

znicze, kwiaty cięte i doniczkowe, wieńce. 

§ 7. Na terenie targowisk zabrania się: 

1) zakłócania porządku publicznego, ładu i spokoju, 

2) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska, 

3) spożywania alkoholu, używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby 

będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych, przetargów lub licytacji. 

§ 8. Podmioty prowadzące handel na targowiskach są zobowiązane do:  

1) przestrzegania regulaminu targowisk, 

2) przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i porządkowych, 

3) utrzymywania miejsc handlowych w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 

4) zachowywania spokoju i porządku na stanowisku targowym, a po zakończeniu handlu w danym dniu 

uporządkowania miejsca handlowego, 

5) wniesienia dziennej opłaty targowej, 

6) wystawiania towarów do sprzedaży tak, aby nie przesłaniać widoku sąsiednich miejsc lub obiektów, 

z których prowadzona jest sprzedaż, 

7) wystawiania towarów do sprzedaży w taki sposób, aby nie utrudniały komunikacji na ciągach pieszych oraz 

nie zastawiały dróg ewakuacyjnych, 

8) składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych na terenie targowisk, 

9) zgłaszania właścicielowi wszelkich usterek technicznych w częściach wspólnych obiektów usytuowanych 

na targowiskach. 

§ 9. Załatwianie spraw związanych z targowiskami położonymi przy ul. Łąkowej i ul. Sportowej lub 

działalnością prowadzoną na tych targowiskach odbywa się w biurze obsługi zlokalizowanym na terenie 

targowiska przy ul. Sportowej (czynne w dni targowe) lub w siedzibie Administratora targowiska. 

§ 10. 1. Targowiska posiadają tablice informacyjne, na których zamieszczone są podstawowe informacje 

dotyczące funkcjonowania targowisk, w tym m.in. nazwa i adres Administratora targowiska oraz numer 

telefonu, wysokość opłat, regulamin targowisk oraz bieżące ogłoszenia. 

2. Administratorzy targowisk nie odpowiadają za mienie pozostawione na placach targowych. 

§ 11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu ponoszą odpowiedzialność na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Ostrzeszów 

 

(-) mgr Beata Calińska 
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