
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 
RADY  MIEJSKIEJ w ŻNINIE 

z dnia 12 czerwca 2006 r. 

w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz 
uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128)  

uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się lokalizację handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin           
na targowisku miejskim na Placu Zamkowym w Żninie. 

2. Zezwala się na prowadzenie handlu obwoźnego i obnośnego wyrobami 
związanymi z grobownictwem, dekorowaniem grobów i cmentarzy przed   cmentarzami  
i w ich pobliżu w okresie bezpośrednio poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych,         
w Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym. 

 3. Prowadzenie handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin na gruncie 
gminnym w miejscu innym niż wymienione w ust. 1 oraz w gminnych obiektach 
użyteczności publicznej jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

4. Burmistrz Żnina może wyrazić zgodę na tymczasowe prowadzenie handlu 
obwoźnego i obnośnego w innym miejscu niż określone w ust. 1 na indywidualny 
wniosek osoby zainteresowanej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także             
w przypadkach organizacji imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych, 
turystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych oraz charytatywnych organizowanych            
za powiadomieniem lub przy współudziale Gminy Żnin. 

§ 2. 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego położonego na Placu 
Zamkowym w Żninie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Plan targowiska, o którym mowa w ust. 1, zawierający w szczególności graficzny 
podział płyty targowiska na stanowiska gdzie prowadzony może być handel obwoźny      
i obnośny, wskazanie miejsc gdzie handel jest zabroniony, wskazanie miejsc na 
usytuowanie pojazdów mechanicznych, wskazanie dróg dla poruszania  się      
pojazdów i ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego na targowisku, określi Burmistrz 
Żnina w drodze zarządzenia. 

 3. Regulamin targowiska miejskiego w Żninie oraz plan targowiska                         
ze szczegółowym podziałem na stanowiska handlowe podlega ponadto stałemu 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska. 
 



 

       § 3. 1. W sprawach odpowiedzialności za wykroczenia popełnione na targowisku 
miejskim w Żninie oraz w innych miejscach na terenie Gminy Żnin w związku                  
z prowadzeniem handlu obwoźnego i obnośnego mają zastosowanie przepisy ustawy        
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).  
       2. Do stosowania środków przymusu w przypadkach, o których mowa w ust. 1,       
w tym środków przymusu bezpośredniego jest upoważniona Straż Miejska w Żninie oraz 
organy Policji na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr  VI/129/99 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 lipca 1999 r. 
w sprawie lokalizacji handlu okrężnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu 
targowiska wraz z późniejszymi zmianami do uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Fabian Heinich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,        
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a zadania te obejmują 
m.in. sprawy targowisk i hal targowych. Ponadto do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. Dotychczasowa uchwała zawiera szereg nieaktualnych już  przepisów                
i uregulowań i musi być dostosowana do obecnych norm prawnych obowiązujących         
w tym zakresie, w szczególności dotyczących wymagań higienicznych i sanitarnych       
w handlu obwoźnym. Uchwała powinna także usprawnić organizację handlu                 
na targowisku i przyczynić się do wyeliminowania skarg i konfliktów pomiędzy 
handlującymi.   

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Fabian Heinich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                Załącznik 

   do uchwały Nr XXXVI/375/2006 
                Rady Miejskiej w Żninie 
                z dnia  12 czerwca 2006 r. 

 

Regulamin targowiska miejskiego na Placu Zamkowym w Żninie 

§ 1. 1. Targowisko miejskie położone na Placu Zamkowym w Żninie czynne jest od 
godz. 6 00  do godz. 15 00  we wszystkie powszednie dni tygodnia, a w okresach 
przedświątecznych także w niedziele.   

2. Organizację pracy targowiska, administrację i inkasowanie opłat prowadzi Urząd 
Miejski w Żninie. 

3. W imieniu prowadzącego targowisko targowiskiem kieruje przy wsparciu Straży 
Miejskiej w Żninie wyznaczony przedstawiciel lub pracownik Urzędu Miejskiego             
w Żninie. 

4. Prowadzący targowisko odpowiada za jego stan sanitarno-porządkowy. Kierujący 
targowiskiem czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu i wydaje polecenia   
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. Zwierzchni nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Żnina. 

§ 2.  Sprzedaż na terenie targowiska prowadzić mogą wyłącznie osoby fizyczne        
i podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia działalności handlowej na 
podstawie obowiązujących przepisów, zwane w dalszej treści regulaminu 
Sprzedawcami, a także inne osoby prowadzące działalność wytwórczą  w rolnictwie,      
w zakresie produkcji roślinnej (upraw rolnych) oraz w ogrodnictwie, warzywnictwie, 
leśnictwie i rybactwie śródlądowym. 
 

§ 3. 1. Na targowisku może być prowadzona wyłącznie działalność handlowa, przy 
czym sprzedającego obowiązują wszystkie odrębne przepisy w sprawie wymagań 
higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi 
oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu 
obwoźnym, a także inne przepisy higieniczne, sanitarne i porządkowe z zakresu handlu 
obwoźnego, okrężnego i obnośnego.  

2. Na targowisku miejskim obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz inne przepisy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 
       3. Na targowisku miejskim zabroniony jest handel  zwierzętami gospodarskimi. 

§ 4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie prawem dopuszczone towary 
z wyjątkiem: 
 1) napojów alkoholowych; 
 2) nafty, benzyny oraz innych materiałów łatwopalnych; 
 3) spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych; 
 4) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych oraz 

innych materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia; 
 5) zagranicznych banknotów i monet oraz papierów wartościowych; 



 

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

§ 5. 1. Na targowisku sprzedaż prowadzi się w szczególności na wyznaczonych 
stanowiskach handlowych, w tym dopuszcza się sprzedaż  z pojazdów i przyczep 
samochodowych. 
       2. Przez stanowisko handlowe na targowisku rozumieć należy oznakowane miejsce 
wyznaczone liniami poziomymi określone w planie targowiska. Wyjście Sprzedawcy 
poza wyznaczone linie jest zabronione chyba, że nie wpływa to niekorzystnie na 
dokonywanie sprzedaży przez innych sprzedawców i nie utrudnia ruchu na targowisku.   
W przypadku znacznego przekroczenia powierzchni stanowiska Sprzedawca 
zobowiązany  jest do wniesienia opłaty  targowej od drugiego stanowiska. 
       3. Stanowisko handlowe Sprzedawca zajmuje samodzielnie zgodnie z zawartą 
umową najmu stanowiska. W innych przypadkach Sprzedawca zajmuje  miejsce oraz 
ustawia stragany, ławy, stoły, namioty i inny sprzęt według wskazań obsługi targowiska.        
       4. Każdy mający zawartą umowę najmu stanowiska handlowego na targowisku ma 
prawo do wyłącznego dysponowania tym stanowiskiem na zasadach określonych         
w umowie najmu. 
       5. Stanowiska handlowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie mogą być samodzielnie 
zajmowane, zmieniane lub odstępowane osobom trzecim chyba, że zawarte umowy tak 
stanowią. Każdy mający zawartą umowę najmu stanowiska handlowego może oddać   
to stanowisko innej osobie w użyczenie lub podnajem na czas, w którym nie jest na nim 
prowadzona działalność przez najemcę za pisemną zgodą Burmistrza Żnina.  

6. Burmistrz Żnina może wyrazić zgodę na tymczasowe prowadzenie handlu 
obwoźnego lub obnośnego na targowisku w miejscu gdzie handel nie jest dopuszczalny 
na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie 
czystości i estetyczny wygląd stanowiska handlowego, a po zakończeniu sprzedaży 
pozostawienia stanowiska uprzątniętego. 

8. Sprzedawcy, kupujący i inne osoby przebywające na targowisku powinni 
wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży    
i w zakupie towarów.  

9. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy z których bezpośrednio 
prowadzona jest sprzedaż towarów oraz pojazdy dostarczające towary w wyznaczonych 
miejscach parkingowych, przy czym zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi 
po płycie głównej targowiska. Inne pojazdy powinny być parkowane poza terenem 
targowiska.  

10. Dopuszcza się prowadzenie handlu i dokonywanie bezpośredniej sprzedaży     
na stanowiskach w miejscach przeznaczonych na parkowanie samochodu (stanowiska 
parkingowe). W takim przypadku jednak Sprzedawca zobowiązany jest do wniesienia 
opłaty targowej od drugiego stanowiska. W rozumieniu niniejszego regulaminu 
prowadzeniem handlu nie jest jednak samo składowanie towarów przeznaczonych      
do sprzedaży na miejscach parkingowych na wynajmowanych stanowiskach 
handlowych (w lub na pojeździe, na różnych urządzeniach targowiskowych, na stołach, 
na ławach, pod namiotami, na straganach, na gruncie, na asfalcie, na bruku, na trylince, 
na płytach cementowych i innych utwardzonych nawierzchniach, itp.), o ile Sprzedawca 
nie dokonuje w tych miejscach bezpośredniej sprzedaży towarów kupującym. O tym   



 

czy taka sprzedaż jest dokonywana rozstrzyga inkasent opłaty targowej na wniosek 
sprzedającego. 

§ 6. 1. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze 
publicznych losowań lub przetargów. 

2. Zabrania się uprawiania na targowisku gier hazardowych. 

§ 7. 1. Sprzedawca obowiązany jest oznaczyć miejsce sprzedaży swoim imieniem             
i nazwiskiem, adresem lub nazwą firmy i jej siedzibą. 

2. Sprzedawca obowiązany jest prowadzić działalność handlową na zasadach 
uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych kupieckich obyczajów oraz przynależnych 
i słusznych interesów konsumentów. 

§ 8. Sprzedawca obowiązany jest spełniać określone przepisami prawa warunki 
prowadzenia działalności handlowej, w szczególności dotyczące ochrony przed 
zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego. 

§ 9. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest     
on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, 
będzie wstrzymana przez obsługę targowiska, która obowiązana jest powiadomić 
odpowiednie służby lub organy o zaistniałym fakcie. 

§ 10. 1. Sprzedawca jest obowiązany uwidocznić ceny na towarach wystawionych 
do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich 
wysokości. 

2. Do mierzenia towarów mogą być stosowane wyłącznie jednostki miar 
obowiązujące w obrocie towarowym, np.: metr, kilogram, litr, sztuka i itp. 

3. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku muszą posiadać ważną cechę 
legalizacyjną oraz powinny być użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli 
możliwość stwierdzenia prawidłowości pomiaru. 

§ 11. Za wynajem i korzystanie ze stanowisk na targowisku mogą być pobierane 
opłaty w wysokościach uzyskiwanych w przeprowadzonych publicznych przetargach. 

§ 12. 1. Opłaty za najem stanowisk handlowych Sprzedawca zobowiązany jest 
uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żninie lub na wyznaczone konto bankowe          
w terminie do dnia 10. każdego miesiąca za bieżący miesiąc.  

2. Dzienne opłaty targowe pobierane są od Sprzedawców  za pośrednictwem 
właściwego i upoważnionego przez Burmistrza Żnina inkasenta posiadającego 
odpowiedni identyfikator. Inkasent wydaje pokwitowania w postaci biletów opłaty 
targowej, które upoważniają Sprzedawcę do rozpoczęcia działalności handlowej. 
       3. Szczegółowe zasady związane z poborem opłat targowych, w tym dotyczące 
rozróżniania opłat targowych w zależności od handlu obnośnego i obwoźnego, a także 
stawki opłaty targowej określane są w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Żninie.      
       4. Cennik opłat targowych i innych opłat za korzystanie z urządzeń targowiska 
podany jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń targowiska. 



 

§ 13. 1. Sprzedawca może dokonać również opłaty za wynajem i korzystanie przez 
okres dłuższy  niż jeden miesiąc z tych samych stanowisk  handlowych. 

2. Sprzedawca wnoszący opłatę wymienioną w ust. 1 w kasie Urzędu Miejskiego    
w Żninie otrzymuje pisemne potwierdzenie zawierające numer stanowiska handlowego                          
i dane Sprzedawcy oraz paragon fiskalny. 

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca winien okazywać 
każdorazowo podczas dokonywania kolejnych opłat miesięcznych w przypadku 
korzystania z tych samych stanowisk handlowych oraz na żądanie właściwych służb 
Urzędu Miejskiego w Żninie. 

§ 14. 1. Sprzedawca obowiązany jest do zachowania potwierdzeń wnoszonych opłat 
przez okres za jaki opłata została uiszczona. 

2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 nie mogą być odstępowane osobom 
trzecim. 

§ 15. Pobieranie opłat z tytułu najmu stanowisk na targowisku oraz z tytułu opłat 
targowych podlega kontroli właściwych służb finansowych Urzędu Miejskiego w Żninie 
oraz odpowiednich państwowych i samorządowych organów kontroli. 

§ 16. 1. Sprzedawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego 
regulaminu oraz przepisów dotyczących prowadzonej działalności, w szczególności: 
sanitarnych, przeciwpożarowych, porządkowych, weterynaryjnych i regulujących prawa 
konsumenta. 

2. W razie nie przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz 
innych przepisów szczególnych, zwłaszcza regulujących prowadzenie handlu, 
prowadzący targowisko może usunąć z terenu targowiska Sprzedawcę oraz każdą 
osobę uchylającą się od ich stosowania, z zastrzeżeniem § 17. 

§ 17. W  przypadkach powtarzającego się naruszania przez Sprzedawcę , mającego 
zawartą umowę najmu stanowiska handlowego,  Regulaminu targowiska miejskiego     
w Żninie kierujący targowiskiem wzywa Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń, a jeżeli 
wezwanie to nie odnosi skutku, występuje do Burmistrza Żnina o rozwiązanie umowy 
najmu ze Sprzedawcą.  
 
       § 18. Każdy nie zadowolony z funkcjonowania targowiska i pracy obsługi targowiska 
może dokonać wpisu w tej sprawie do książki skarg i wniosków przechowywanej            
u  kierującego  targowiskiem. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska 
składać można także  w Urzędzie Miejskim w Żninie   zgodnie z odrębnymi przepisami  
w sprawie wnoszenia skarg i wniosków przez obywateli.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Fabian Heinich 

 
 



 

 


