
PROJEKT

OS.O'/. 0022
UCHWAŁA NR .../.../2022 

RADY GMINY TARNOWIEC 
z dnia.. 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 3 i 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 202Ir. 

poz. 2290)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1 Wyznacza się miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na terenie Gminy Tarnowiec - miejscowość Tarnowiec, część 

nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. 387/7 tj. parking przy stadionie sportowym.

§ 2 Lokalizację miejsca do prowadzenia handlu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wprowadza się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu określonym w §1, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik nr 1 do uchwały............................
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
regulaminu tego handlu
z dnia................................. 2022r.

lokalizacja miejsca do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, 
część nieruchomości dz. nr ewid. 387/7 w m. Tarnowiec

387/6

O

387/2

Województwo PODKARPaC/'1
Powiat JASIELSKI
Jednostka ewidencyjna TARNOWIEC

Obręb,



Załącznik nr 2 do uchwały........................

Rady Gminy Tarnowiec z dnia........................ 2022 r.

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w wyznaczonych 
miejscach w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

§ 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

§ 2 Właścicielem i Zarządcą wyznaczonego miejsca do handlu jest Gmina Tarnowiec.
Adres: 38-204 Tarnowiec 211

§ 3 Miejsce handlu jest czynne w piątki i soboty od godziny 5:00 do godziny 17:00
§ 4 W miejscu wyznaczonym mogą być sprzedawane wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz 

wyodrębnione rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących 
sprzedaży.

§ 5 Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu z zachowaniem linii 
„krańcowych” stanowisk i ciągów komunikacyjnych.

§ 6 W miejscu handlu zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych,
2) prowadzenia gier hazardowych,
3) sprzedaży towarów w drodze publicznego losowania,
4) pozostawiania po zakończonym handlu przedmiotów i urządzeń,
5) zanieczyszczania terenu i przyległego otoczenia,
6) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów przewodników,
7) postoju pojazdów mechanicznych, z których nie jest prowadzony handel,
8) montaż jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża,
9) umieszczanie banerów, tablic reklamowych, plakatów bez zgody Zarządzający.

§ 7 Namioty handlowe, pojazdu lub inne urządzenia, w których prowadzony jest handel powinny 
być oznaczone imieniem, nazwiskiem i adresem gospodarstwa rolnego osoby sprzedającej oraz 
nazwą gospodarstwa w przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada nazwę.

§ 8 Sprzedający w miejscu wyznaczonego handlu zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych do handlu,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności:

a) przepisów sanitarnych,
b) weterynaryjnych,
c) przepisów porządkowych,
d) przeciwpożarowych,
e) dotyczących praw konsumenta.

4) uwidocznienia na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający 
prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości,



5) utrzymania estetycznego wyglądu stanowiska sprzedaży oraz czystości i porządku, w tym 
segregowania odpadów oraz ich usuwania poprzez umieszczenie w przeznaczonych do 
odpowiednich frakcji odpadów pojemnikach.

§ 9 Używania przyrządów pomiarowych, posiadających ważne cechy legalizacyjne, w sposób 
zapewniający kupującym możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia 
i mierzenia.

§ 10 Handel w miejscach przyległych do miejsc wyznaczonych do handlu jest zabroniony.
§ 11 W miejscu handlu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż 

towarów oraz samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem handlu na 
targowisku. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem wyznaczonym do handlu.

§ 12 Rolnicy oraz ich domownicy przebywający w miejscu handlu powinni wykonywać swoje 
czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży 
i zakupie towarów.

§ 13 Wszelkie czynności związane z prowadzeniem handlu nie mogą powodować ograniczeń lub 
utrudnień, a w szczególności stanowić zagrożenie w ruchu drogowym i pieszych.

§14 W przypadku nie stosowania się do warunków określonych w niniejszym regulaminie 
Zarządzający odmówi możliwości prowadzenia handlu.



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY

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

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Użyte w ustawie określenie „rolnik” oznacza rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 
1535 i 1621), natomiast określenie „domownik” oznacza osobę bliską rolnikowi, która: 
a) ukończyła 15 lat, 
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego 
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zgodnie z art. 3 wyżej wskazanej ustawy miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały. Wyznaczając 
miejsce, o którym mowa w ust. 1, Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną 
komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach w ten sposób 
miejscach mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone 
w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z art. 5 wyżej wskazanej ustawy Rada Gminy uchwala regulamin określający 
zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazana wyżej ustawa nadała nowe brzmienie art. 16 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty 
targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel 
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Poprzez niniejszą uchwałę następuje realizacja tego nowego zadania gminy.

Justyna Surma-Biedrofcka 
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