
UCHWAŁA NR XLIX/324/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego w Czerniejewie

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin placu targowego w Czerniejewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/324/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 września 2018 r.

Regulamin placu targowego w Czerniejewie

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z placu targowego w Czerniejewie, zwanego dalej 
"Targowiskiem".

§ 2. Targowisko zlokalizowane jest w Czerniejewie przy ul. Pałacowej na części działek nr 165 i 292.

§ 3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Targowiska sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo.

§ 4. Targowiskiem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest miejsce targowe opisane w § 2, na którym 
dopuszcza się sprzedaż w szczególności z istniejących straganów oraz stoisk, pojazdów samochodowych 
o masie całkowitej  do 3,5 tony lub z koszyka.

§ 5. 1. Sprzedaż na Targowisku dozwolona jest w każdym dniu tygodnia.

2. Dopuszcza się możliwość czasowego wprowadzenia zakazu sprzedaży na Targowisku ze względu na 
ważne uroczystości i wydarzenia.

§ 6. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:

1) towarów niedopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) paliw płynnych (oleje napędowe, benzyna),

3) napojów alkoholowych,

4) papierów wartościowych,

5) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, a także środków farmaceutycznych 
i trucizn,

6) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

7) żywych zwierząt,

8) towarów pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą 
z kradzieży,

9) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,

10) grzybów rosnących w warunkach naturalnych, bez wymaganego atestu,

11) artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu Targowiska oraz obowiązujących przepisów sanitarno-porządkowych,

2) oznakowania punktu sprzedaży:  imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania sprzedającego a w 
przypadku podmiotów gospodarczych nazwą firmy oraz miejscem prowadzenia działalności gospodarczej,

3) utrzymania czystości i porządku w obrębie swojego stanowiska sprzedaży, jak również w bezpośrednim 
jego otoczeniu,

4) uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu sprzedaży, w tym usunięcie opakowań, śmieci oraz wszelkich 
rzeczy stanowiących własność sprzedającego.

§ 8. Na Targowisku zabrania się:

1) lokalizowania stanowisk i sprzedaży na wjazdach do posesji nr 1 i 3 przy ul. Pałacowej oraz posesji nr 
4 przy Placu Księdza Onufrego Kopczyńskiego, na dojściach i dojazdach do stanowisk handlowych, a także 
samowolnego przestawiania stanowisk,
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2) wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych,

3) postoju pojazdów samochodowych pomiędzy zajętymi stanowiskami i miejscami sprzedaży, co 
utrudniałoby sprzedaż

4) po zakończeniu sprzedaży pozostawienia wszelkiego rodzaju towarów, skrzynek, opakowań, itp. 
przedmiotów na terenie targowiska.

§ 9. Dostawy towaru nie mogą stanowić utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego na drogach przyległych 
do Targowiska.

§ 10. Rozpoczęcie sprzedaży na Targowisku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 11. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska należy kierować do Urzędu Miasta 
i Gminy Czerniejewo.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/324/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 września 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym prowadzenie targowisk należy do zadań
własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Art.
40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że organy gminy określają zasady i tryb
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z uwagi na brak, ustalonego uchwałą,
regulaminu placu targowego w Czerniejewie określającego zasady korzystania z targowiska, podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za celowe i uzasadnione.

Uchwała uzyskała pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 19 września 2018 r.
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