
 
UCHWAŁA Nr 121/XIII/ 2015 

       Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

w sprawie    ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie 

                     przy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy  

                     ul. Płońskiej 28 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 )  

 Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1.Ustala się regulamin Bazaru Osiedlowego BLOKI stanowiący załącznik nr 1 niniejszej 

uchwały. 

2.Ustala się regulamin Targowiska Miejskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 97/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia  regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie  

przy ul. Henryka  Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie 

przy ul. Płońskiej 28. 

§ 4.  

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Ciechanów 

 
Leszek Goździewski 



Załącznik nr  1 do uchwały Rady Miasta Ciechanów 
 Nr 121/XIII/2015 z dnia 29 października 2015 roku 

           
 

                  R E G U L A M I N 
BAZARU   OSIEDLOWEGO  „B L O K I” 

         W CIECHANOWIE   ul.  Henryka Sienkiewicza 77 
 

  § 1. 
Regulamin określa zasady korzystania z Bazaru Osiedlowego BLOKI zlokalizowanego w Ciechanowie   przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 77 na działce ewidencyjnej nr 1648/10 obręb Podzamcze.  

§ 2. 
1. Lokalizację bazaru wskazuje tablica z napisem” BAZAR OSIEDLOWY BLOKI w Ciechanowie, ul. 

Henryka Sienkiewicza 77. 
2. Właścicielem bazaru zwanym dalej Administratorem jest Gmina Miejska Ciechanów. 
3. W zakresie poboru opłaty targowej i opłaty za korzystanie z mienia nadzór nad bazarem sprawuje Prezydent 

Miasta Ciechanów lub osoba przez niego upoważniona. 
 

§ 3. 
Zasady rozmieszczenia stanowisk handlowych ustala Administrator. 

 
§ 4. 

1. Bazar Osiedlowy BLOKI przy ul. Henryka Sienkiewicza 77 czynny jest dla celów handlowych  codzienne  
od poniedziałku do soboty od godz. 700 – 1600 oraz w niedzielę od 800 – 1400 z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

2. Na uzasadniony wniosek sprzedających zaakceptowany  przez Administratora bazar może być czynny w 
innych godzinach niż określone w ust.1. 

 
§ 5. 

1. Na bazarze dopuszcza się wyłącznie następujące formy handlu: 
1) handel w wyznaczonych do tego celu pawilonach handlowych na podstawie zawartej 

z   Administratorem bazaru umowy najmu; 
2) handel na niezadaszonych stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Administratora bazaru, 

przyczepach, pojazdach  samochodowych  itp; 
3) handel prowadzony z  koszy, z  ręki w miejscach wyznaczonych przez Administratora; 
4) handel na zadaszonych stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Administratora bazaru. 

 
§ 6. 

1. Wszystkie towary mogą być oferowane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 
2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez sprzedających, którym miejsce to wyznaczono. 

 
§  7. 

Obiekty i urządzenia handlowe oraz inne rzeczy ustawione  w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt 
i ryzyko ich właścicieli lub posiadaczy. 

 
§ 8. 

     Sprzedawcy towarów obowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ich identyfikację i 
zobowiązani są do ich  okazywania na żądanie Administratora lub innych osób do tego uprawnionych. 

 
 
 
 

§ 9.  
Na bazarze mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły, które nie są wyłączone z obrotu na mocy 
odrębnych przepisów oraz których sprzedaż nie narusza innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 10. 

1. Na bazarze zabroniona jest sprzedaż: 
1) paliw oraz nafty; 
2) trucizn, spirytusu skażonego oraz  produktów leczniczych i środków odurzających; 
3) detaliczna napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa;  
4) napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z wyjątkiem piwa; 
5) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków 

obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych, a także wyrobów pirotechnicznych, za 
wyjątkiem takich wyrobów pirotechnicznych, na które nabywanie, przechowywanie i używanie zgodnie 
z  powszechnie obowiązującymi przepisami nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia; 



6)  kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej 
lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia; 

7) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu; 
8) papierów wartościowych; 
9) żywych zwierząt z wyjątkiem drobiu, ryb i królików; 

2.  Na bazarze zabroniona jest sprzedaż grzybów oraz ich przetworów, za wyjątkiem grzybów, które zostały 
zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem 
umieszczenia przez sprzedawcę pisemnej informacji o gatunku grzybów oraz o zakwalifikowaniu ich do 
sprzedaży przez klasyfikatora. 

3. Postanowienia ust.2 nie dotyczą grzybów hodowlanych oraz ich przetworów. 
4. Zabrania się prowadzenia na bazarze gier hazardowych. 
5. Zabrania się prowadzenia  sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań. 
6. W przypadku stwierdzenia faktu sprzedaży artykułów objętych zakazem sprzedaży lub co do których 

zachodzi uzasadnienie podejrzenie, że mogą one być szkodliwe dla zdrowia Administrator dokonuje 
zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. 

 
§ 11.  

Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na bazarze handlu środkami spożywczymi oraz 
wymagania weterynaryjne  dotyczące prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne 
przepisy. 
 

§ 12. 
1. Sprzedawcy oraz inne osoby przebywające na bazarze powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie 

przeszkadzać innym osobom w sprzedaży lub zakupie. 
2. Na bazarze zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań. 

Administrator może nadawać reklamy lub wyrazić zgodę na taką formę prowadzenia działalności przez inne 
podmioty. 

 
§ 13. 

Na bazarze zabrania się: 
1) handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych oraz jezdniach bazaru; 
2) pozostawiania na bazarze poza godzinami jego otwarcia przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby 

lub istotnie utrudniały utrzymanie porządku; 
3) parkowania pojazdów, w tym także pojazdów jednośladowych, za wyjątkiem: 

a)  parkowania w miejscach wyznaczonych przez Administratora, 
b)  parkowania w obrębie stałych niezadaszonych miejsc sprzedaży, za które została   wniesiona opłata w 

wymaganej wysokości, 
c)  parkowania w miejscach innych niż określone w pkt. a) i pkt. b) za uprzednim zezwoleniem 

Administratora; 
4) wjazdu na teren bazaru pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 
5) zanieczyszczania terenu bazaru lub jego otoczenia; 
6) umieszczania na bazarze reklam, anten i innych podobnych urządzeń bez zgody Administratora. 

 
§ 14.  

1. Korzystający z bazaru są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży  w należytym 
porządku ,a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych produktach. 

2. Po zakończeniu sprzedaży stanowisko powinno być uprzątnięte przez sprzedającego. Zabrania się 
pozostawiania na bazarze i jego najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, opakowań 
i innych podobnych przedmiotów oraz urządzeń handlowych. 

3. Zabrania się podłączania do sieci elektrycznej bez zezwolenia Administratora jakichkolwiek urządzeń 
służących do ogrzewania pomieszczeń. 

 
§ 15.  

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanej osoby Administrator  bazaru. 
 

§ 16.  
Uwagi dotyczące funkcjonowania bazaru mogą być zgłaszane: 
1) ustnie lub pisemnie Administratorowi; 
2) pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów.  

 



    
Załącznik nr  2 do uchwały Rady Miasta Ciechanów 
 Nr 121/XIII/2015 z dnia 29 października 2015 roku. 

           
R E G U L A M I N 

TARGOWISKA MIEJSKIEGO 
  W CIECHANOWIE   ul. Płońska 28 

 
 § 1. 

Regulamin określa zasady korzystania z  Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 na 
działkach ewidencyjnych  nr 768/1; 768/2; 769/1 i 769/2 obręb Śródmieście. 

§ 2. 
4. Lokalizację targowiska wskazuje tablica z napisem” TARGOWISKO MIEJSKIE” w Ciechanowie, ul. 

Płońska 28. 
5. Właścicielem targowiska zwanym dalej Administratorem jest Gmina Miejska Ciechanów. 
6. W zakresie poboru opłaty targowej i opłaty za korzystanie z mienia nadzór nad targowiskiem sprawuje 

Prezydent Miasta Ciechanów lub osoba przez niego upoważniona. 
 

§ 3. 
Zasady rozmieszczenia stanowisk handlowych ustala Administrator. 
 

§ 4. 
3. Targowisko Miejskie przy ul. Płońskiej 28 czynny jest dla celów handlowych  we wtorki i piątki od godz. 600 

- 1400  oraz w niedzielę od 700 – 1300.  
Obiekt dostępny jest w ciągu całego tygodnia  dla dzierżawców pawilonów i klientów w godzinach otwarcia 
placówek handlowych i usługowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Na uzasadniony wniosek sprzedających zaakceptowany  przez Administratora targowisko może być czynne 
w innych godzinach niż określone w ust.1. 

 
§ 5. 

1. Na targowisku dopuszcza się wyłącznie następujące formy handlu: 
5) handel w wyznaczonych do tego celu pawilonach handlowych na podstawie zawartej 

z   Administratorem targowiska umowy najmu; 
6) handel na niezadaszonych stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Administratora targowiska, 

przyczepach, pojazdach  samochodowych  itp; 
7) handel prowadzony z  koszy, z  ręki w miejscach wyznaczonych przez Administratora; 
8) handel na zadaszonych stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Administratora targowiska. 

 
§ 6. 

1. Wszystkie towary mogą być oferowane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 
2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez sprzedających, którym miejsce to wyznaczono. 

 
§  7. 

Obiekty i urządzenia handlowe oraz inne rzeczy ustawione  w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt 
i ryzyko ich właścicieli lub posiadaczy. 

 
§ 8. 

     Sprzedawcy towarów obowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ich identyfikację i 
zobowiązani są do ich  okazywania na żądanie Administratora lub innych osób do tego uprawnionych. 

 
§ 9.  

Mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły, które nie są wyłączone z obrotu na mocy odrębnych 
przepisów oraz których sprzedaż na targowisku nie narusza innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 10.  
7. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż: 

10) paliw oraz nafty; 
11) trucizn, spirytusu skażonego oraz produktów leczniczych i środków odurzających; 
12) detaliczna napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa; 
13) napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z wyjątkiem piwa; 
14) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków 

obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych, a także wyrobów pirotechnicznych, za 
wyjątkiem takich wyrobów pirotechnicznych, na które nabywanie, przechowywanie i używanie zgodnie 
z  powszechnie obowiązującymi przepisami nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia; 

15)  kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej 
lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia; 



16) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu; 
17) papierów wartościowych; 
18) żywych zwierząt z wyjątkiem drobiu, ryb i królików; 

8.  Na targowisku zabroniona jest sprzedaż grzybów oraz ich przetworów, za wyjątkiem grzybów, które zostały 
zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem 
umieszczenia przez sprzedawcę pisemnej informacji o gatunku grzybów oraz o zakwalifikowaniu ich do 
sprzedaży przez klasyfikatora. 

9. Postanowienia ust.2 nie dotyczą grzybów hodowlanych oraz ich przetworów. 
10. Zabrania się prowadzenia na targowisku  gier hazardowych. 
11. Zabrania się prowadzenia  sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań. 
12. W przypadku stwierdzenia faktu sprzedaży artykułów objętych zakazem sprzedaży lub co do których 

zachodzi uzasadnienie podejrzenie, że mogą one być szkodliwe dla zdrowia Administrator dokonuje 
zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. 

 
§ 11.  

Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi oraz 
wymagania weterynaryjne  dotyczące prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne 
przepisy. 

 
§ 12. 

3. Sprzedawcy oraz inne osoby przebywające na targowisku powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie 
przeszkadzać innym osobom w sprzedaży lub zakupie. 

4. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań. 
Administrator może nadawać reklamy lub wyrazić zgodę na taką formę prowadzenia działalności przez inne 
podmioty. 

 
§ 13. 

Na targowisku zabrania się: 
7) handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych oraz jezdniach; 
8) pozostawiania na targowisku poza godzinami jego otwarcia przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby 

lub istotnie utrudniały utrzymanie porządku; 
9) parkowania pojazdów, w tym także pojazdów jednośladowych, za wyjątkiem: 

d)  parkowania w miejscach wyznaczonych przez Administratora, 
e)  parkowania w obrębie stałych niezadaszonych miejsc sprzedaży, za które została   wniesiona opłata w 

wymaganej wysokości, 
f)  parkowania w miejscach innych niż określone w pkt. a) i pkt. b) za uprzednim zezwoleniem 

Administratora; 
10) wjazdu na teren targowiska pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 
11) zanieczyszczania terenu targowiska  lub jego otoczenia; 
12) umieszczania na targowisku reklam, anten i innych podobnych urządzeń bez zgody Administratora. 

§ 14.  
 

4. Korzystający z targowiska są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży  w należytym 
porządku ,a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych produktach. 

5. Po zakończeniu sprzedaży stanowisko powinno być uprzątnięte przez sprzedającego. Zabrania się 
pozostawiania na targowisku i jego najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, 
opakowań i innych podobnych przedmiotów oraz urządzeń handlowych. 

6. Zabrania się podłączania do sieci elektrycznej bez zezwolenia Administratora jakichkolwiek urządzeń 
służących do ogrzewania pomieszczeń. 

 
§ 15.  

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanej osoby Administrator  
targowiska. 

§ 16.  
Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane: 
3) ustnie lub pisemnie Administratorowi; 
4) pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów.  

 
 
 
 
 
 


