
UCHWAŁA NR L/296/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

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

i ich domowników. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.40 ust.2 pkt.4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372; zm. Dz. U. z 2021 r., poz.1384) i  art.3 oraz 
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 Wiślicy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu w piątki i  soboty przez rolników i ich domowników na 
terenie Miasta i Gminy Wiślica jest działka nr 432 położona w obrębie Wiślica – ulica Kościelna. 

§ 2.  

Wprowadza się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty  przez rolników i ich 
domowników w wyznaczonym miejscu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 4.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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                                                        Załącznik  
         do Uchwały Nr L/296/2022 

                                                                                   Rady Miejskiej w Wiślicy 
                                                                         z dnia 25.02.2022r. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty  

przez rolników i ich domowników 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z miejsca wyznaczonego do handlu  

zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników w piątki          

i soboty w godz. od 6:00 do 15:00. 

2.  W miejscu sprzedaży, o którym mowa w § 1 uchwały dla handlu dokonywanego przez 

rolników i ich domowników w piątki i soboty dopuszcza się jedynie sprzedaż produktów 

rolnych, spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie. 

3.  Prowadzenie działalności handlowej w miejscu sprzedaży nie może powodować utrudnień 

w ruchu kołowym i pieszym. 

4.  Nadzór nad miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu w piątki i soboty sprawuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 2. 

1.  Uprawnionymi do prowadzenia handlu w piątki i soboty są rolnicy i ich domownicy. 

2.  Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do: 

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

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

          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) zachowania czystości w miejscu sprzedaży zarówno w trakcie sprzedaży, jak również  

            po jej zakończeniu. 

§ 3. 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte                

z miejsca, o którym mowa w §  1 uchwały. 
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§ 4. 

1. Administrujący nie ponosi odpowiedzialności za znajdujący się na terenie targowiska 

towar i inne mienie. 

2. Wszelkie uwagi i skargi powinny byś kierowane do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica - 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Batalionów Chłopskich 62. 

3. Niniejszy regulamin podlega wywieszeniu na tablicy znajdującej się na ulicy Rynek, która 

bezpośrednio łączy się z ulicą Kościelną, w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. 
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UZASADNIENIE 

UCHWAŁAY NR L/296/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

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

domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki  

i soboty przez rolników i ich domowników. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawy z dnia  29 października 2021 roku o 

ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2290) Rada Miejska w Wiślicy zobligowana jest do wyznaczenia miejsca do handlu przez rolników ich 

domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. 

      Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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