
UCHWAŁA NR 683 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Targowisk 

miejskich w Koninie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) -  

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W „Regulaminie Targowisk miejskich w Koninie”, zwanym dalej Regulaminem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 

2019 roku w sprawie Regulaminu Targowisk miejskich w Koninie, dokonuje się 

następujących zmian: 

1) § 1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„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), stanowiące jednocześnie miejsce 

do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników, o którym mowa Ustawie z dnia 29 października 

2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

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

Targowiskami.” 

2) § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Na targowiskach sprzedaż mogą prowadzić: 

a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadające wpis do właściwego rejestru, 

b) rolnicy w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 166, 1535 

i 1621) oraz ich domownicy, w myśl art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 

29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, 

c) działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych,  



d) inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących 

ich własnością, 

e) rękodzielnicy ludowi i artystyczni, 

f) zbieracze runa i owoców leśnych.” 

3) § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Przedmiotem handlu na targowiskach mogą być artykuły spożywcze 

i przemysłowe dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa (w tym 

produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone 

w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 

29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki 

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

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. 

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie Regulaminu Targowisk miejskich w Koninie oraz załącznika do niej 

pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 683 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Targowisk miejskich  

w Koninie. 

Zgodnie z art. 7 ust. I pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk. 

W myśl art. 40 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy rada gminy posiada uprawnienia do określenia, 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad i trybu korzystania 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Obiektami takimi są m.in. 

Targowiska miejskie zlokalizowane na terenie miasta Konina (Targowisko miejskie 

przy ul. 11 Listopada 7a i Targowisko miejskie przy ul. Chopina). 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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