
 

 

UCHWAŁA NR XV/82/11  

RADY MIEJSKIEJ W KO ŹMINIE WIELKOPOLSKIM  

z dnia 9 grudnia 2011r. 

 

w sprawie regulaminu targowiska. 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2, pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska                     
w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się regulamin targowiska przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

§ 3 

Traci moc uchwała XXII/224/2001Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 
czerwca 2001r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2012r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do uchwały Nr XV/82/11 
        Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

z dnia 9 grudnia 2011r. 
 

REGULAMIN TARGOWISKA  

1. Targowisko jest czynne codziennie od godz. 600 do godz. 1800 z wyjątkiem niedziel i świąt. 

2. Osoby dokonujące sprzedaŜy na targowisku zobowiązane są uiścić opłatę targową                     
    w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Koźminie Wielkopolskim. 

3. Targowiskiem zarządza w imieniu Gminy Koźmin Wielkopolski Gminny Ośrodek Sportu 
    zwany „prowadzącym targowisko”. 

4. SprzedaŜ odbywa się w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego targowisko. 

5. Na terenie targowiska zabrania się: 
    a/ urządzania i prowadzenia gier hazardowych, 

    b/ handlu obnośnego, 

    c/ prowadzenia działalności gastronomicznej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego   
        celu przez prowadzącego targowisko, 

    d/ samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni 
        sprzedaŜy oraz zmiany wyznaczonego miejsca sprzedaŜy, 

    e/ składowania i sprzedaŜy towarów na ciągach komunikacyjnych oraz trawniku, 
    f/ parkowania pojazdów przy stoiskach, z wyjątkiem pojazdów, z których prowadzony jest 
        handel. 

6. Na targowisku nie mogą być sprzedawane: 
    a/ napoje alkoholowe, 
    b/ paliwa i smary, 
    c/ leki i trucizny, 
    d/ broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe, 
    e/ Ŝywe zwierzęta z wyjątkiem drobiu, ryb i królików, 
    f/ inne towary, których sprzedaŜ jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Prowadzący sprzedaŜ na targowisku zobowiązany jest: 
    1/ umieścić na stoisku w widocznym miejscu swoje imię i nazwisko oraz miejscowość  
        zamieszkania lub nazwę firmy i miejsce jej siedziby, 

    2/ uwidocznić ceny na wystawionych do sprzedaŜy towarach, 

    3/ utrzymać porządek i czystość w obrębie zajmowanego stanowiska w trakcie                             
        i po zakończeniu sprzedaŜy, 

    4/ przestrzegać przepisów przeciwpoŜarowych, sanitarnych oraz stosować się do  
        niniejszego regulaminu. 

8. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do: 
    a/ wywieszenia na targowisku regulaminu   targowiska i informacji o wysokości 
        obowiązujących stawek opłaty targowej, 

    b/ pobierania opłaty targowej, 
    c/ czuwania nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Uzasadnienie 
 

Dobiega końca budowa targowiska połoŜonego przy ul. Krotoszyńskiej.   

Na nowym targowisku wydzielone zostały stanowiska do prowadzenia sprzedaŜy, co  wpłynie 

na poprawę organizacji targowiska i warunków jego funkcjonowania.  

Z uwagi na powyŜsze zachodzi potrzeba ustalenia nowego regulaminu targowiska. 

Wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 
 


