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      Pani 

Małgorzata Kaptur  

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

        w miejscu 

 

Odpowiadając na pytania zadane przez Radnego Pana Ryszarda Rybickiego podczas sesji 

Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020r. dotyczące targowiska miejskiego 

w Mosinie cyt.: „Panie burmistrzu, ja bym się chciał odnieść jeszcze do targowiska, 

bo w tej kwestii, że Pan burmistrz powiedział, że zostaną wyznaczone dni dla 

poszczególnych handlujących. Powiem tak: trzeba tutaj byłoby zwrócić uwagę na tych 

handlujących, którzy po prostu handlują owocami, warzywami, którzy robią zakupy 

przykładowo w poniedziałek na wtorek i teraz we wtorek będzie mógł handlować, 

a w środę albo w czwartek już nie. Czyli te zakupy już będą takie nie bardzo świeże, żeby 

po prostu handlować z kolei ze 2 dni nimi. Także na tę strefę bym proponował zwrócić 

uwagę bardzo dobrze, bo po prostu, żeby nie marnowali tego towaru i żeby mogli 

handlować przynajmniej przez te 2, 3 dni pod rząd, a reszta to już w zasadzie może 

przechować sobie tam te wszystkie swoje produkty i po prostu nie będzie to po prostu 

im szkodziło, ale może by jeszcze jednak taką rozpatrzyć tutaj sprawę, że handlujący 

owocami, warzywami i wszystkimi takimi płodami rolnymi i te wszystkie tam flance, 

nie flance i te inne sprawy zielone może zrobić na płycie A, a na płycie B, tu koło rybnego 

– pozostałych, bo na pewno nie będzie tylu handlujących, żeby zajęli miejsce na jednej 

płycie wszyscy, a po prostu można by to razem tych, te dwie po prostu sfery połączyć i tak, 

jak mówiłem, żeby mieć uwagę po prostu na tych, którzy po prostu kupią ten towar i muszą 

to sprzedać, nie mają tego za bardzo jak i gdzie przechować. To by było na tyle”, 

niniejszym wyjaśniam: 

Aktualnie handel na targowisku miejskim został zorganizowany w sposób wskazany 

w Zarządzeniu Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2020r., natomiast udostępnienie do handlu 

kolejnych obszarów targowiska wiązałoby się z koniecznością ponownego 

przeorganizowania jego pracy i obsługi. 



 

 

Wyjaśniamy, iż bieżąco monitorowana  jest sytuacja dot. funkcjonowania targowiska  

i w przyszłości podejmowane będą decyzję co do zmiany obowiązujących zasad, w tym 

między innymi dotyczących rozszerzania asortymentu towarów. 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat –  1 egz. 

2. Pani Monika Kujawska  

Sekretarz Gminy Mosina  – 1 egz. 

4. MK – a/a – w miejscu – 1 egz. 

 

Sprawę prowadzi:  

Referat Mienia Komunalnego 

tel. 61 8109 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


