
UCHWAŁA NR LXIX/417/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na miejscu placu targowego przy ulicy Bocznej, część działki  nr ewidencyjny 605/86 arkusz 
mapy 5 obręb Pławniowice, wyznaczonym uchwałą nr  LXVIII/409/2022  Rady Gminy Rudziniec z dnia 
2 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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                                                                                                Załącznik 

         do  Uchwały nr LXIX/417/2022 

                                                                                                     Rady Gminy Rudziniec   

        z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników                                          

i ich domowników na wyznaczonym miejscu 
                                                                                     

 

§ 1. 

Handel na miejscu placu targowego przy ul. Bocznej, część działki nr 605/86                               

w Pławniowicach, może być prowadzony przez rolników i ich domowników: w piątki od 

godziny 7:00 do godziny 15:00 oraz w soboty od godziny 6:00 do godziny 12:00, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2. 

Przedmiotem handlu mogą być wyłącznie: 

1) produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu                               

o funkcjonowaniu Unii Europejskie, runo leśne i dziczyzna, a także produkty 

przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów 

wymienionych w załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa 

leśnego lub dziczyzny; 

2) wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

                                                

                                                                        § 3. 

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu są: 

1) rolnik – w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy  z  dnia 20  grudnia  1990 r.                                   

o   ubezpieczeniu społecznym  rolników; 

2) domownik – 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. Uprawnieni do  prowadzenia handlu na wskazanym miejscu handlu zobowiązani są do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość; 

2) złożenia   na   żądanie    zarządcy    wyznaczonego   miejsca handlu oświadczenia wg 

wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu; 

3) przestrzegania Regulaminu miejsca handlu. 

 

§ 4.  

Handel powinien odbywać się na terenie miejsca wyznaczonego w taki sposób, aby nie 

tarasować przejazdów komunikacyjnych. 

 

§ 5. 

1. Miejsce   handlowe   powinno   być   oznaczone   w    sposób  widoczny                                     

i     umożliwiający  identyfikację prowadzącego handel. 

2. Prowadzący handel mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku 

stanowiska handlowego w czasie trwania handlu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D016E8F0-98C6-41A1-9D79-CD283E4D4ACE. Podpisany Strona 1



3. Po  zakończeniu   handlu   miejsce   handlu    winno   być  uprzątnięte  z towarów, 

wózków, skrzynek, opakowań, a odpady  i  śmieci należy usunąć   we  własnym zakresie  

i  na  własny  koszt  zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 
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         Załącznik  do  Regulaminu  

 

 

……………………………. 

Imię i nazwisko 

 

…………………………….. 

 adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Niniejszym oświadczam,  że jestem: 

 

  rolnikiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym          

   rolników (jt.: Dz. U. z 2022 r. poz. 933 z późn.zm.)  

  domownikiem – osobą   bliską   rolnikowi,   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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) 

Ponadto  oświadczam, że: 

produkty rolne, spożywcze wymienione w załączniku I Traktatu Unii Europejskiej , wyroby 

rękodzieła lub/i produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem 

produktów wymienionych w załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

którymi handluje na terenie wyznaczonego miejsca do prowadzenia handlu przez rolników              

i ich domowników zostały wytworzone w moim gospodarstwie rolnym*, 

     handluję runem leśnym lub/i dziczyzną. 

 

 

 

                                                                                                        ………………………………  

                                                                                                                                           (czytelny podpis) 

 

*zaznaczyć właściwe 
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