
UCHWAŁA NR LXIII/529/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 1 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) w związku z 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) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
zadaszonej części placu targowego przy ul. Wojska Polskiego w Staszowie. 

§ 2.  

Ustala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
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Załącznik do uchwały 

Nr  LXIII/529/2022

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 1 marca 2022 roku

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

domowników

§ 1.

1.  Regulamin określa  zasady korzystania  z  miejsca  do  handlu  oraz  prowadzenia  handlu  w piątki

i  soboty  przez  rolników  i  ich  domowników,  stanowiącego  część  targowicy  miejskiej,  położonej

w Staszowie, przy ul. Wojska Polskiego.

2. Właścicielem placu jest gmina Staszów.

3. Nadzór nad placem sprawuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej spółka

gminy z o.o. z siedzibą w Staszowie, przy ul. Wojska Polskiego 3.

4. Handel dozwolony jest na zasadach określonych prawem oraz niniejszym regulaminem.

5. Miejsce do handlu udostępnione jest w piątki i soboty, w godz. 7.00 do 12.00.

6.  Na  placu  targowym  może  być  prowadzona  sprzedaż  artykułów  rolnych  i  spożywczych  oraz

wyrobów rękodzieła  wytworzonych  w gospodarstwie  rolnym,  zgodnie  z  wymogami  określonymi

w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 2.

Ustala się następującą organizację miejsca pracy do handlu:

1.  Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.

2.  Sprzedający ma obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscu handlu.

3.  Za znajdujące się na terenie miejsca handlu towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte 

składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.

4.  Sprzedaż na miejscu wyznaczonym do handlu może być prowadzona, w zależności od rodzaju 

sprzedawanego produktu, z zachowaniem zasad sanitarnych, ze straganów, stołów, z ręki, kosza, 

wiadra, skrzynki, również z samochodów i przyczep.

§ 3.

Na miejscu do handlu zabrania się:

1. Sprzedaży w ciągach komunikacyjnych pieszych.

2. Zanieczyszczania miejsca do handlu i otoczenia oraz przyległych terenów.
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3. Spożywania napojów alkoholowych.

4. Prowadzenia gier hazardowych.

5. Niszczenia urządzeń i obiektów.

§ 4.

Osoby prowadzące działalność handlową we wskazanym miejscu zobowiązane są do:

1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.Przestrzegania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  przepisów  przeciwpożarowych,

porządkowych, sanitarnych, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Niniejszy regulamin podlega wywieszeniu na tablicy w obrębie placu targowego w miejscu ogólnie

dostępnym i widocznym.
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UZASADNIENIE 

 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i 

soboty przez rolników ich domowników. 

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.  

Zgodnie w 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. 

 W związku z wynikającymi z tej ustawy obowiązkami gminy podjęcie niniejszej uchwały jest 

obowiązkowe. 
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