Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 46
Rady Miasta Konina
z dnia 30 stycznia 2019 roku

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W KONINIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Targowisk miejskich
w Koninie zlokalizowanych:
a) przy ul. 11 Listopada 7A w Koninie,
b) przy ul. Chopina w Koninie (Zieleniak),
zwanych dalej Targowiskami.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Targowisk sprawuje Prezydent Miasta Konina.
3. Zarządcą Targowisk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, zwane
dalej Zarządcą.
Rozdział 2
Warunki korzystania z Targowisk
§ 2.
1. Targowiska czynne są w następujących godzinach:
a) od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 19.00,
b) w niedzielę w godzinach 6.00 – 16.00.
2. Godziny wjazdu i wyjazdu na Targowiska ustala Zarządca.
§ 3.
1. Na Targowiskach sprzedaż mogą prowadzić:
a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadające wpis do właściwego rejestru,
b) rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikiem podatku
rolnego oraz działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych,
c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących
ich własnością,
d) rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
e) zbieracze runa i owoców leśnych.
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2. Sprzedaż na terenie Targowisk odbywa się na podstawie umów najmu zawartych
z Zarządcą działającym w imieniu Miasta Konina lub po wykupieniu u Zarządcy
opłaty targowej.
3. Osoby prowadzące sprzedaż na Targowiskach zobowiązane są do oznaczenia stoiska
poprzez:
a) wskazanie nazwy firmy lub imienia i nazwiska oraz siedziby – w przypadku osób
sprzedających, prowadzących działalność gospodarczą;
b) wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania – w przypadku osób
sprzedających nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do umieszczenia na towarach cen
w sposób widoczny dla kupującego, zachowania porządku i czystości na swoim
stanowisku, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu.
§ 4.
1. Przedmiotem handlu na Targowiskach mogą być artykuły spożywcze i przemysłowe
dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, z wyłączeniem:
a) środków odurzających lub psychotropowych,
b) napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa w wyznaczonych miejscach),
c) spirytusu (denaturatu) skażonego,
d) substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych,
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,
e) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez
wymaganej cechy probierczej,
f)

papierów wartościowych,

g) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych
środków obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania

amunicji

alarmowej, sygnałowej przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą
ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych,
h) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Grzyby surowe rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie na
podstawie ważnego atestu wystawionego przez klasyfikatora lub grzyboznawcę.
3. Zabrania się prowadzenia na Targowiskach sprzedaży towarów w drodze publicznych
losowań.
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4. Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb
i przetworów rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, mleka i przetworów
mlecznych, lodów i innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia
przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może być prowadzona pod
warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami sanitarnymi, fitosanitarnymi
i weterynaryjnymi.
5. Do ważenia bądź mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar
posiadających aktualną legalizację.
§ 5.
Zabrania się na Targowiskach:
a) handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach Targowiska,
b) pozostawiania na Targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które
uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
c) parkowania pojazdów przy stoiskach,
d) wjazdu na teren Targowiska pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
e) zanieczyszczania terenu i otoczenia Targowiska,
f)

wprowadzania na teren Targowiska psów,

g) wywieszania reklam bez zgody Zarządcy,
h) uprawiania gier losowych i hazardowych,
i)

prowadzenia sprzedaży przez osoby będące w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
§ 6.

Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione bez zgody Zarządcy będą usuwane
na koszt i ryzyko ich właścicieli.
Rozdział 3
Obowiązki Zarządcy
§ 7.
1. Zarządca odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Targowisk.
2. Do obowiązków Zarządcy należy:
a) zawieranie w imieniu Miasta Konina umów z prowadzącymi sprzedaż na terenie
Targowisk oraz pobieranie opłat,

4
b) prowadzenie rejestru umów i aneksów dotyczących korzystania z pawilonów, miejsc
handlowych oraz placu targowego,
c) utrzymanie porządku i czystości na terenie Targowisk, w stanie zapewniającym
bezpieczeństwo osób i mienia, a w szczególności codzienne zamiatanie powierzchni,
dostarczanie pojemników na odpady w ilości niezbędnej do utrzymania czystości oraz
ich wywożenie,
d) bieżące usuwanie zalegającego błota oraz odśnieżanie nawierzchni Targowisk
w okresie zimowym,
e) wyznaczanie miejsca prowadzenia handlu i nadzór nad jego prawidłowym
wykorzystaniem oraz zapewnieniem przepustowości ciągów komunikacyjnych
na Targowiskach,
f) wstrzymywanie sprzedaży towarów określonych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
g) nadzór nad przestrzeganiem przez handlujących przepisów przeciwpożarowych,
porządkowych i sanitarnych,
h) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Targowisk,
i) dokonywanie odczytów liczników i rozliczanie zużycia mediów przez osoby
prowadzące sprzedaż,
j) nadzór nad infrastrukturą techniczną Targowisk.
Rozdział 4
Opłaty za prowadzenie sprzedaży na Targowiskach
§ 8.
1.

Opłata targowa od sprzedaży na terenie Targowisk pobierana jest zgodnie z właściwą
uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie opłaty targowej.

2.

Obowiązki osoby pobierającej opłatę targową sprawuje Zarządca, który jest wskazany
w uchwale o której mowa w ust. 1 jako inkasent.

3.

Dowód opłaty targowej należy zachować do momentu opuszczenia Targowiska przez
prowadzącego sprzedaż i okazać na każde żądanie osoby kontrolującej upoważnionej
przez Zarządcę lub innych organów kontrolnych. Brak dowodu uiszczenia opłaty
traktowany jest jako brak uiszczenia należnej zapłaty.

4.

Dopuszcza się zajęcie przez jednego handlującego kilku wydzielonych stoisk
handlowych lub powierzchni placu targowego pod warunkiem uiszczenia opłaty za każde
stoisko bądź powierzchnię placu oddzielnie.
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5.

Osoby prowadzące sprzedaż na terenie Targowisk zobowiązane są do uiszczania opłat
ustanowionych na podstawie odrębnych regulacji, a w szczególności zawartych umów
najmu.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 9.

1. Wszyscy handlujący zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych,
dotyczących ochrony środowiska oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu
Zarządca, oraz inne upoważnione osoby, mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich
służb, w tym Straży Miejskiej i Policji.
§ 10.
1. Sprawy wynikłe z funkcjonowania Targowisk nieuregulowane niniejszym Regulaminem,
bądź innymi przepisami, rozstrzyga na bieżąco Zarządca.
2. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem Targowisk przyjmuje Zarządca.
§ 11.
Niniejszy Regulamin (lub wyciąg z Regulaminu) udostępnia się handlującym poprzez
ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym na terenie Targowisk.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

