
załqchik do Uchwały zanądu spółki Tar8owiska Mie'skie sA
Nr 32Nlll2!22z dnia 10.06.2022 r.

Regu|ańin Growskiej 6iełdy Ptaków i D.obnego |'wentarzó

obowiązuiąca na ter.nie p|e.u taĘowego pr.Y u|. Grabowskiei/witos.

w Ost.owie Wielkopolsldm

Na podstawie pr2epiów (odeku społek Handlowvch, śat!t! spółki, Regulaminu zanądu spółki
TaĘowiska Miejskie sA oraz negu|aminu Ta.gowisk fatll/ierd2onecp uchwalą Rady Miejskie nr
xxxv|l|/548/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku, zanąd spółki Targowiska Miejskie sA wpfowadfa w życie z
dniem 26.06'2022 r. Re8u|arnin ostrowskiej Giełdy ftaków i Drobnego lnwentarza funkcjonującej na
wyfhaczonych miejscach placu targowe8o, stanowiącego teren targowiska miejskie8o przy u|.
Grabowskiej/Wrtosa w Ostrowie Wielkopolskim.

ś1

Mieisce i otgan|że.ia

1. W granicach wyznaczonvch miejsc hand|owyó na terenie p|acu targoweBo prfy U|. Gfabowskiej/
W|tosa w oś.owie Wielkopo|skim (dfia|ka ńr |L7/4 i n| L19t12 arkusz mapy 0025) stanowiącego
Masność spó|ki Targowiska Miejskie, Księga Wiecżysta fi Kzlvl//Ńo71996/4 prowadzonej pnef sąd
RejonowY w ostrowie Wielkopo|skim, ustala się miejsca postojowe pod wiatami hand|owymi oraz na
utwardzonym p|acu postojowym na wystawę, pokaf, kupno i spr'edaż ptaków ozdobnych, drobiu oraz
drobneBo inwentarfa, odbywająĘ się bezpoś.ednio f pojazdów j sahochodów wystawcót'.

2. ostrowską 6ietdę Ptaków i Drobnego |nwentaEa prowadzi spólka Ta.gowiska Miejskie sA zgodnie f
Regulam jnem Tar8owisk.

3. ostrowska Gielda Ptaków i Drobnego lnwentarza funkcjonuje od 26 c.e.ga 2fr2:2 r. oraz w ta&Ę
&!8ie niedzie|e miesiąca za wyjqtłiem pnypadających w teń dzień świąt, w godzinach od 7.oo do 13.oo-

4. Nadfór nad gieldą sprawuje organifator oraf Powiatowy LekaB Weterynariiw Óstrowie wie|kopo|skim'

5. ostrowska Gielda Ptaków i Drobn€8o lnwentana ma charakter wystawY, pokazu olaz hand|owy.

6. W niedzie|e obięte zikazem hand|u wynikajqcym 2 USTAWY z dnia 10 styĆfnia 2018 r. o o8ranicfeni!
hand|u w niedzieje i święta oraz w hiektóre inne dni, wystawianie i spnedaż ptaków ozdobnych, drobiu
oraf drobne8o inwentarza, jak również inna działalność hand|owa prowadzona w związku z 8iełdą, Ędzie
moż|iwa tytko pospetnieniu warunków wynikających f art.6 ust'1 wspomnianej powyżej Ustawy.
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w..unki u€f€stńictwa

1' Uprawnieni do prowadzenia wystawy, poka2u i hąndlu Ę osoby fifyczne, osobY pEwn€ ijednost]d
nieposiadające osobowości prawhej z chwi|ą wyk{rpieni€ opłaty posto.iowej o.af opłaty targowej.

2' Na gie}dfie będzie moźna wYstawiać ispnedawać i

a) ptakiegzoĘczne,

b) ptakiozdobne,



c) sotębie

d) drób

e) drobny inwentaE dornowy np. chomiki, świnki rnorsk-le, królikihp.

f) kirftę d|a ptaków izwieźąt

g) wYposażeni€ iakceso.ia sfuźące do hodowl; zwierząt

3. zalGz spnedaży pńw i koów oraz akcesoriów do odłowu drikich zwierząt'

4. osoby wystav/iające i hand|ujące ptakami ozdobnymi. e8zotycznymi, drobiem i d'obnym inwentanem
zobowiązane sq do posiadania plzysobie dokumentu tożsamościnp. dowodu osobistego.

5' Wystawianie i sprzedaź ptaków, drobiu, drobnego inwentana oraz wsze|kiego Ępu karmy d|a zwierżąt
oraz innych towarów będzie moż|iwa po uisz.zeniu opłaty targowei z8odnie z UCHWAŁĄ NR x||/144l2015
RADY MlBsKlEl osTRoWA w|ELKoPoLsK|EGo z dnia 30 września 2015 roku oraz po wniesieniu
jednorazowej optaty.a każdora.owe fajęcie miejsca prfef osoby hand|ujqce i wystawiające oraz fa postój
poiazdów na €iełdŹie. według poniźszych kwot:

. zajęci€ miejsca pnez osoĘ . w kwocie 5,- zt brutto

.fa postój samochodu osobowego.w kwocie 1ą- fł brutto,

- Źa postój samochodu ciężarowego i cięźarowo.osobowe8o tzw. bus do 2,5 ton w kwocje 25,. zł
brutto,

- fa postój cią8nika .o|nicfe8p . w kwocie 30,. f.ł b.utto,

- za postój samochodu cięźarowego powyżej 2,5 ton - w kwocie 30,' zt brutto,

. ża postój pozostaty.h pojafdów (ń.in. pEyczepa, platfolma, laweta) w kwo.ie 1'-zl brutto

- za postój rowefu i pojazdów jednośladowych . bez opłat'

6. Na giełd.ie będ'ie można prowadzić .ównież handel częściami i akcesoriani 'sańochodowymi o.az
wsfelkiego rodzaju towarami nowymi i używanymi oraż produktami gastronomic?nymi w stoiskach do
tego celu p.zystosowanych, po uiv.zeniu optaty tarBowej omf opłat fa postói pojazdów zgodnje z
c€nnikiem okreśonym w pkt. 5 cfy ińnych fiatożonych prref farządzają.ego targowiskiem.

ś3

odpowledżialność

1' Prowadzący giełdę nie ponosi odpowiedfia|ności 2a Wystawiane fwierzęta, usfkodŹenia mechani@ne
pojazdów słuźących do ekspozvcji ptaków. szkody spowodowane kradfieźĘ, wanda|izmem, działaniem sił
pazyrody oraz innymi przyczynami losowymi.

2. spowodowanie uszkodzeń urządfeń giełdy Wymaga ure8u|owania przez sprawcę należności równych
poniesionym stratom |ub naplawienia pr'ez.jego zniszczo.Ych urządfeń i pEedmiotów'

3. WYstawca zobowjąfany iest:

a) dopi|nować, abY wy'tawiane pnęz nie8o na gietdzie zwierzęta bw k|inicnie zdrpwe iw dobrym stanie
fizyczdyln,



b) przedstawić dokumenty stwierdzające |ega'ność pochodzenia zwierząt, objętych przepisami xonwencji

waszyngtońskiej {cites),

c) posladać i paedstawiać dokumenty poświadcżające. iź zwier.ęta pnyjechały z terenu wo|nego od

chorób zwieĘęcYch np. typu ptasia grypY i innego typu chorób, wystawione i wyńa8ane pnez

Powiatowego lnspektoaa i Lekar2a Weterynarii.

4. WYstawiańie zwienąt objętych Źakafem o którym mowa wcześniej, albo co dÓ którćgo zachodfi

uzasadnione podejrzenie, że pochod'i z kródzi€ży |ub innego ni€|ega|ne8o źródla zostanie wstnymana
pnez pracownika obsłlgi giełd' który jest obowiąfany powiadońić odpowiednie służby Vg właściwości :

- Komisariat Policji w Ostrowie Wielkopolskim,

- Powiatowego Inspektora Weterynar;i w Ostrowie Wielkopolskim.
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Pnepisy porrądkowe

1. Miejsca osobie wystawiającej wYhacra obsluga 8iełdy.

2. osoby wvstawiajqce na giełdzie zobowiąfane są do :

a) prfestEegan.a pżepisów niniejsfego regllaminu, pnepisów hiBienicfno.sanitsarnych,
pżeciwpożarovrych, do utnymania czystości i porŹądku na swoim miejscu postoju oraf na terenie

objętym 8iełdą semochodową i targowiskiem.

b) ustawiania pojazdów z ekspofycją zwie.ząt wyńienionych w 5 2 W pkt. 6 dokonuje się ty|ko w

wyrna.2onych ńiejscach w takich odległościach od siebie, aby istniała możliwość otwie.ania dżwi
pojazdów ifachowanje dy3tansu społecznego pżewidzianego pźepisami sanitarnymi związanymi f

epidemią sARs cov.2 ; ustawienie pojafdów .egulowóne jest prz€f pracowników obsługi giełdy, którym

naIeży się podporządkować,

c)organ.facji miejscŹ postoju i wystawy w sposób zapewniający bezpieceństwo wystawiająclch,

og|ądajq.ych i innYm osobom,

d) fabezpiecfeńia we własnyń fakresie i na w.łasny ko52t swojeBo stanowiska pżed ewentualną kradz|eźą

bądź innymi zdaźeniami losowym;.

e) podporządkowania 5ię za|eceniom wydawanym prfef pracowników obslu8l 8ieldy oraz przedstawicie|i

stużb mundurowych i o.ganów kont.o|nych.

3. Prawo kontro|i bil €tów mają:

a} or8anizatol 8iełdy,

b) obsługa 8ieldy'

4' Nażądanie kontro|ują€ego, wystawca ma obowiązek okazać bilet.

5' Ucfestnikom giełdy zabrania się:

- wnoszenia na te.en giełdyalkoholu oraf prowadfenia gie. haza.dowych,
- oddalania od pojardu, gdysilnikiest uruchomiony,

(4,



. pozostawian|a pojazdów nawet na krótki okres na pasach komunikacYjnych i w miejscach, 8d.ie
parkowanie jest zabronione,
'wwożenia na gietdę i tereny przYle8łe inńYch arvieftąt niż wymien.one w s 2 pkt. 2 oraf
prz€dmiotów i !Źądzeń zagrażaiących bezpiecfeństwu uczestników gietdy,
- wykony^,ania jakichko|wiek cfynności lub prac w .zasie trwania gietdY, |(tór€ mogą stwanać
zagrożenie b€zpieczeństwa, a Źwłasfcza prze|ewania benŹynY i innych mate.iałów łatwopa|nych,
oraf zaśmiecania i rżucania paląc"ych się niedopałków papierosów,
- prowadzenia ekspo7ycii o.az wszelkiego .odza'u sprfedażY na d.o8ach dojazdowYó,
. zamieszczania w pojazdach w9ze|kich ofen kupna"spr.edał na terenach parkingowych poza

placem giełdowym'
6. ProwadŹacY tar8owisko jest 2obowiązany do:

- wvfnacfenia miejsca spŹ.daży d|a uprawnionych do prowadzenia handlu na gietdfie,
. utEymania porządku icfystościna terenie 8iełdY,
. przestrzegania przepisów re8uIaminu,
- pEestrzeganió pr2episów sanitarnych i porządkowych,
' zapewnienia !!.laściwej or8anjzacji obstugi 8iełdŁ
.jnformowania wtaściwych służb o p|zypadkach łamania prawa na terenie 8iełdy,
- egzekwowania pĘest.ze8ania prżez osoby pnebywające na 8iełdzie pnepisów niniejszego
reguIaminu, zw|aszcza poprzez podejmowanie stosownych przedsięwzięć zmierzających do

ukarania sprawcy wykrocfenia lub prfestępsBva olaf uslnięcia z terenu giełdy oŚób

stwarzających zag.ożenie |adu i pofządku publicfnego.

7. Po uakończeniu godzin funkcjonowania gietdy. naleł zwolnić zajmowane miejsce pośojowo-

wystawiennic.e w na|eżytym porządku i czystości oreż wYjechać pofa teren targowiśka wń2 2e

lwierzętań..

8. Miejsca postojowe pod wYstawę zwienąt Ędące przedńiotem niniejszej uchMły są utwardfone i nie

st.zeżone, teren 8ietdy wyposaźony jest w sanita riaty.

5s

wykaz wyfnaczonych miejsc postojowych pod miejsca wystawienni(ze zwienąt wraz z planem ich

lozmieszczenia stanowi zalą(2nik nr 1'

06

Po3tanowienia końcowe

1. Nie zastosowanie się do zasad organifac.ii handlu, bądź porfądku na gie|dzie stanowi naruszenie
pośtanowień reśulańinu. W prrypadku dćprŹeśtrfegani Resu|amińU prowadzqcy gieldę rnoże

fdec}dować owyklucfeniu Ucfestnika z Udiału w giełdzie'

2. osobv naruszające postanowienia niniejszego regulaminu olaz przepisy prawa powszechnE

obowiązuiące, ponos.ą odpowiedzia|ność W trybi€ i na zasadach okreś|onych w przepisach plawa.

3' Wszelkie skargi iwnioski dotyczące funkcjonowanj; targowiska należy kierować od poniedziałku do

piątk! w 8odzinach od 7mdo 15m do zanądu spółki Targowiska Miejskie sA w ostrowie We|kopolskim

przy ul. Targowej 1, nr tel.: 62 735 33 71 lub, e-mail: targowiska @ wp.pl

4. Reg! |am in wchodzi w Żlcie z dnień 26 czerwca f022 |.
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