
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …….. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ……….. 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 

oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu  

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

w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na placu targowym zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1347, przy 

skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Nadbrzeżną w Ustrzykach Dolnych.  

 

§ 2. 

Uchwala się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w  § 1, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały 

 

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 4. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr ……………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………………………………. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników. 

 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników na placu targowym zlokalizowanym na działce nr 1347 przy skrzyżowaniu 

ulicy Kolejowej z ulicą Nadbrzeżną w Ustrzykach Dolnych.  

§ 2. 

Plac targowy dla rolników i ich domowników czynny będzie w piątki oraz soboty w godz.  

od 600 do 1800. 

§ 3. 

Na placu targowym, o którym mowa w § 1, mogą być sprzedawane wyłącznie produkty rolne 

lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.  

§ 4. 

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy. 

2. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 

pkt 1 ustawy  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status 

ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r.  

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) okazywania, na żądanie przedstawicieli organów upoważnionych do kontroli odrębnymi 

przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży. 

§ 5. 

Sprzedaż produktów rolnych i spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami 

zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi  

i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

§ 6. 

Sprzedający mają obowiązek: 

1) zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca,  

w którym prowadzona jest sprzedaż. 

2) pozostawić po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu w stanie czystym  

i uporządkowanym,  

3) zagospodarować odpady we własnym zakresie.  

§ 7. 

Na placu targowym zabrania się: 

1) wyrzucania do koszy ulicznych kartonów, skrzynek i innych odpadów po produktach ze 

sprzedaży. 

2) pozostawiania po zakończeniu handlu kartonów, skrzynek lub innych rzeczy 

stanowiących własność sprzedającego. 

3) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych. 

4) sprzedaży poza obrębem wyznaczonego placu oraz na chodnikach. 



Uzasadnienie 

 
do uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  

 

Wypełniając dyspozycję art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r.  

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do 

wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz uchwalenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  

 

Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku  

z powyższym, przedstawiając niniejszy projekt wnioskuję o jego przyjęcie. 

 


