
UCHWAŁA NR XXVIII/254/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie art. 3 ust. 1 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) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 11, 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 (Dz.U. z 2021., poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się targowisko gminne znajdujące się w miejscowości Stanisławów przy  
ul. Prądzyńskich i ul. Zachodniej, działka ewid. nr 3004/7 (pow. 6436 m2) oraz część działki ewid. nr 3001/2 
(pow. 8662 m2) i 3004/4 (pow. 816 m2) oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały - na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na targowisku gminnym w Stanisławowie przy ul. Prądzyńskich i ul. Zachodniej, działka ewid. 
nr 3004/7 oraz część działki ewid. nr 3001/2 i część działki ewid. nr 3004/4. Regulamin stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tekst Regulaminu zostanie umieszczony na targowisku w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym, 
w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z nim osobom korzystającym 
z Targowiska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/254/2022 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Mapa przedstawiająca teren targowiska gminnego znajdującego się w miejscowości Stanisławów, 
wyznaczony na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/254/2022 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
na targowisku gminnym w Stanisławowie 

§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników 
i ich domowników w piątki i soboty. 

§ 2. Handel na targowisku gminnym w Stanisławowie prowadzony przez rolników i ich domowników 
odbywa się w piątki w godzinach od 700 do 1100 oraz w soboty w godzinach od 500 do 1200, za wyjątkiem: 
1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia i 26 grudnia. 

§ 3. Rolnik albo jego domownik, na wezwanie Zarządcy, okazuje następujące dokumenty z których 
wynika: numer gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika lub numer z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. 

§ 4. Zarządca wskazuje rolnikowi albo jego domownikowi jedno miejsce spośród miejsc do prowadzenia 
handlu przez rolników i ich domowników. 

§ 5. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządcy, artykuły oraz towary, które 
stanowią jego przedmiot handlu. 

§ 6. Rolnik albo domownik ma obowiązek wykonać polecenia Zarządcy, które dotyczą prowadzonego 
przez niego handlu. 

§ 7. Na targowisku gminnym zabrania się: 

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych, 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

3) spożywania napojów alkoholowych, 

4) używania substancji zmieniających świadomość, 

5) zaśmiecania terenu, 

6) niszczenia urządzeń i obiektów. 

§ 8. 1. Zabrania się sytuowania stanowisk w obrębie ciągów komunikacyjnych, na parkingach, na drogach 
ppoż., na drogach dojazdowych i dojściach do targowiska oraz poza miejscami wskazanymi przez Zarządcę. 

2. Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację 
prowadzącego handel. 

§ 9. Prowadzący działalność handlową na targowisku gminnym zobowiązani są do: 

1) utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu, 

2) pozostawienia oprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej, 

3) wykonania poleceń zarządcy targowiska dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych. 

§ 10. 1 Sprawy wynikłe z funkcjonowania prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem lub innymi przepisami, rozstrzyga na bieżąco 
Zarządca targowiska. 

2. Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stanisławów. 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawą 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), Rady Gmin zostały zobowiązane do wyznaczenia 

miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na terenie gminy 

Stanisławów funkcjonuje targowisko gminne położone przy ulicy Zachodniej. Na ww. targowisku rolnicy 

maja możliwość do prowadzenia swobodnej sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych oraz wyroby 

rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Mając na uwadze powstałe prawo na podstawie ustawy z 

dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników udostępnia się obszar targowiska gminnego aby zadośćuczynić przedmiotowej ustawie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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