
UCHWAŁA NR LI/715/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu  na detalicznych targowiskach  

miejskich 

Na podstawie podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), 
art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
targowisku miejskim mieszczącym się w Kaliszu przy ul. 3 Maja 22-26 obejmującym działki                        
o numerach ewidencyjnych 75/2, część działki nr 75/4 obręb 016 Śródmieście. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach  miejskich. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/610/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik do uchwały Nr……../2022 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia…… 2022 r. 
 

R E G U L A M I N  
detalicznych targowisk miejskich  

§ 1  

1. Regulamin ma zastosowanie do detalicznych targowisk miejskich przy ulicach: 
1) Nowy Rynek; 
2) 3-go Maja; 
3) Legionów. 

§ 2 

1. Zarządzający lub Administrator zobowiązany jest do umieszczenia na targowisku, w widocznym 

miejscu:  
1) Regulaminu detalicznych targowisk miejskich, 
2) informacji dotyczącej wyznaczenia administratora, jeśli administracja została powierzona innej 

osobie, 
3) informacji zawierającej aktualne stawki opłaty targowej uchwalone przez Radę Miasta Kalisza, 

a także informacji zawierającej dni i godziny otwarcia targowiska.  

§ 3 

1. Targowisko przy ul. Nowy Rynek oraz przy ul. Legionów czynne jest od poniedziałku do soboty. 

2. Targowisko przy ul. 3-go Maja czynne jest we wtorek, piątek, sobotę i niedzielę. 
3. Na podstawie art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2290) wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na targowisku miejskim mieszczącym się przy ul. 3 Maja 22-26 obejmującym 

działki o numerach ewidencyjnych 75/2, część działki nr 75/4 obręb 016 Śródmieście, 

w godzinach 7:00 – 14:00 w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
4. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być tylko i wyłącznie produkty rolne lub 

spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290). 

§ 4 

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są: 
1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów; 
2. producenci środków spożywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych, 

ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych; 
3. rolnicy oraz domownicy w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.);  
4. rzemieślnicy i twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego – własne wytworzone 

przedmioty; 
5. zbieracze runa leśnego i owoców leśnych; 
6. osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane. 

§ 5 

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary dopuszczone do obrotu z tym, że na 

targowisku zabrania się sprzedaży następujących towarów: 
1) napojów alkoholowych; 
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2) substancji psychoaktywnych lub reklamowanych jako psychoaktywne, a nie znajdujących się 

w odpowiednim wykazie; 
3) paliw płynnych (oleje napędowe, benzyna itp.); 
4) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych; 
5) papierów wartościowych; 
6) produktów leczniczych i wyrobów medycznych, trucizn i tzw. Dopalaczy; 
7) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy 

probierczej; 
8) zwierząt gospodarskich i domowych; 
9) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 
2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży, powinny posiadać ważny atest 

wystawiony przez klasyfikatora, a w miejscu sprzedaży winna zostać umieszczona informacja 

zawierająca imię i nazwisko osoby sprzedającej te produkty oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa 

lasu, terenu). 
3. W piątek i sobotę, przedmiotem handlu mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz 

wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników prowadzących handel.   
4. Na terenie targowiska zabrania się: 

1) prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na 

automatach w tym na automatach o niskiej wygranej; 
2) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań; 
3) sprzedaży towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów; 
4) spożywania napojów alkoholowych (poza miejscem wyznaczonym) i używania innych 

środków odurzających, a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich 

wpływem; 
5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 
6) pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku; 
7) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów; 
8) Nie dopuszcza się prowadzenia handlu,  umieszczania stoisk poza granicami targowiska, w 

ciągach komunikacji pieszej oraz na drogach dojazdowych na terenie targowiska. 

§ 6 

1. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do: 
1) przestrzegania Regulaminu targowiska oraz obowiązujących przepisów w zakresie 

prowadzonej działalności, a w szczególności: 
a) przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, bhp, przeciwpożarowych 

dotyczących spraw konsumenta, 
b) prawa o działalności gospodarczej; 

2) do uiszczenia opłaty targowej u inkasenta posiadającego stosowne upoważnienie, który 

zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności, zgodnej z obowiązującą 

uchwałą Rady Miasta Kalisza; 
3) zachowania kwitu opłaty targowej do kontroli, którą mogą przeprowadzić osoby upoważnione 

przez zarządcę, Prezydenta Miasta Kalisza, oraz inne podmioty, na podstawie odrębnych 

przepisów; 
4) uzgadniania miejsca sprzedaży z administratorem targowiska; 
5) zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu, jak i 

niezwłocznie po jego zakończeniu; 
6) zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, 

w którym prowadzona jest sprzedaż. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu powinno być 

pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do 

przeznaczonych na ten cel pojemników ustawionych na terenie targowiska; 
7) poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione, 
8) do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące 

w obrocie towarowym, tj. kilogram, litr, metr, sztuka i ich pochodne z ważną cechą legalizacji, 

ustawione w taki sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzania prawidłowości, 

rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia; 
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9) oznaczenia miejsca działalności, poprzez oznaczenie przedsiębiorcy (firmy), numer rejestru, 

pod którym jest wpisany wraz z określeniem organu, który prowadzi dany rejestr, a przypadku 

rolnika albo jego domownika także numer gospodarstwa; 
2. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Administratora targowiska 

artykuły oraz towary, które stanowią przedmiot handlu.  
3. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel zobowiązani są również do: 

1) posiadania przy sobie i okazywania zarządcy targowiska, inkasentowi opłaty targowej lub 

Straży Miejskiej Kalisza oświadczenia zawierającego informację o posiadaniu statusu rolnika 

lub domownika w rozumieniu art. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 października 2021 r.                              

o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) oraz informację, że przedmiotem handlu są wyłącznie produkty 

rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym, 

w oświadczeniu należy również podać dodatkowo numer gospodarstwa lub numer z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) posiadania i okazywania zarządcy targowiska, inkasentowi opłaty targowej lub Straży 

Miejskiej Kalisza dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu 

rolników; 

3) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach; 

5) przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

4. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami 

spożywczymi określają odrębne przepisy, podlegają one wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

znajdującej się na targowisku. 
5. Bez zgody Zarządzającego lub Administratora zabrania się ustawienia na terenie targowiska 

jakichkolwiek straganów, kiosków i innych urządzeń. 

§ 7 

1. Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata 

targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.  
2. Stawki opłaty targowej ustalone są uchwałą Rady Miasta Kalisza. 
3. Wysokość opłat uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń. 
4. Dowody wniesionych opłat targowych należy zachować do chwili opuszczenia targowiska                         

i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 
5. Zwalnia się od opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty 

handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach                             

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2290). 

§ 8 

1. Nie stosowanie się do organizacji handlu, bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie 

postanowień Regulaminu. 
2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące ponoszą odpowiedzialność zgodnie obowiązującymi przepisami w tym w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie kodeks wykroczeń. 

§ 9 

1. Zarządca targowiska zobowiązany jest do: 
1) zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

osobom trzecim w związku ze sprawowanym zarządem; 
2) wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku aktualnego Regulaminu, informacji o opłacie 

targowej, obowiązujące przepisy określające wymagania higieniczne i sanitarne w handlu 

środkami spożywczymi i inne mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie targowiska; 
3) oznaczenia na tablicy ogłoszeń swojej nazwy i siedziby; 
4) przestrzegania przepisów Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień; 
5) wskazania osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną na 

targowiskach miejsce jej prowadzenia; 
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6) wyposażenia terenu targowiska w liczbę pojemników na odpady, odpowiedniej do 

zapotrzebowania na poszczególnym targowisku. 
7) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego w obrębie targowiska oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez systematyczne usuwanie śmieci z pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów; 
8) dbania o estetykę  i wygląd targowiska; 
9) zapewnienia korzystania z urządzeń targowych, w tym z toalety, za opłatą ustaloną przez 

Urząd Miasta Kalisza; 
10) sprawdzania przestrzegania przez sprzedających Regulaminu targowiska i innych 

obowiązujących przepisów prawnych, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia 

podejmowania czynności zmierzających do przywrócenia właściwego stanu poprzez 

samodzielne działanie lub poprzez zgłoszenie stwierdzonego faktu do odpowiednich organów 

kontrolnych; 
11) podejmowania inicjatyw w zakresie modernizacji targowiska mających na celu usprawnienie 

jego działania i ich wykonywanie za zgodą właściciela targowiska. 
2. Zarządzający może powierzyć administrację targowisk innym osobom. 

§ 10 

Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu administrator ma 

prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb państwowych, w tym Straży Miejskiej Kalisza, 

Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. 

§ 11 

Spory między podmiotami prowadzącymi działalność handlową na targowisku rozstrzyga, 

w zakresie swoich kompetencji Zarządzający lub Administrator. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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UZASADNIENIE 

Obowiązujący dotychczasowo Regulamin detalicznych targowisk miejskich uchwalony został  
w 2002 r. W związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi konieczność zaktualizowania regulaminu 
określającego zasady i tryb korzystania z detalicznych targowisk miejskich.  
 Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290) 
obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r. rada gminy w drodze uchwały wyznacza na terenie gminy miejsce 
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadza regulamin 
określający zasady prowadzenia tego typu handlu.  
 Przygotowana uchwała zawiera odpowiednie regulacje dotyczące funkcjonowania detalicznych 

targowisk miejskich na terenie Miasta Kalisza oraz  ustala zasady korzystania z miejsca wyznaczonego do 

prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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