
UCHWAŁA NR XXXVI/277/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021r.  poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 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 2021r. poz. 2290) Rada 
Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza się wydzieloną 
część placu targowego położonego na działce nr 211/2 przy ul. Rynek w Rozdrażewie. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/277/2022 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA HANDLU 
W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW 

NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH 

1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła 
wytworzonymi w gospodarstwie rolnym przez rolników i ich domowników w piątki i soboty w miejscach 
wyznaczonych przez Radę Gminy. 

2. Wyznaczone miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
dostępne są w godzinach od 6:00 do 13:00 

3. Uprawnieni do prowadzenia handlu określonego w ustępie 1, są zobowiązaniu do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu 
art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników; 

2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) przestrzegania regulaminu targowiska; 

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 
w obrocie towarowym; 

5) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej 
zakończeniu; 

6) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu; 

7) okazywania na żądanie inkasentów opłaty targowej dokumentów upoważniających do prowadzenia 
sprzedaży; 

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

9) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. 

4. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem handlowym, 
w szczególności w ciągu komunikacyjnym dla pieszych oraz w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów. 
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Uzasadnienie 

 

Z początkiem roku 2022 weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników, która pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na 
wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych. Do Rady Gminy należy wyznaczenie miejsca 
prowadzenia tego rodzaju handlu oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia tego 
handlu. Wyznaczając miejsce, o którym bierze się pod uwagę w szczególności dogodną komunikację 
i bliską lokalizację z centrum danej gminy. 

Z uwagi na powyższe przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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