
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/70/2022
Rady Gminy Zielonki z dnia 29 września 2022 r. 

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

domowników w miejscu wyznaczonym.

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników  w  miejscu  wyznaczonym  zgodnie  z  §  1  niniejszej  uchwały,  wskazanym  w
załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 

1. W piątek handel odbywa się od godziny 6:00 do godziny 20:00 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

2. W sobotę handel odbywa się od godziny 7:00 do godziny 15:00 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. 

Ilekroć jest mowa o: 

1. Administratorze - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zielonki, który nadzoruje 
wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu, poprzez wskazanego pracownika 
Urzędu Gminy Zielonki lub strażnika straży gminnej, powołanej do funkcjonowania 
na podstawie Uchwały Nr XL/40/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2022 
r., w sprawie utworzenia straży gminnej w Gminie Zielonki.

2. Stanowisku handlowym - należy przez to rozumieć powierzchnię sprzedażową, 
wyodrębnioną i oznaczoną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na 
której prowadzona jest sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych.

3. Handlujący - należy przez to rozumieć rolników i ich domowników, wskazanych w 
art. 2 pkt 1) i 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).

4. Produktach rolnych lub spożywczych - należy przez to rozumieć produkty wskazane 
w art. 2 pkt 3) ww. ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników.

§ 4.

1. Od handlujących nie pobiera się opłaty targowej w dni wskazane w § 2 Regulaminu.

2. Administrator może w drodze zarządzenia, określić wysokość opłaty targowej za 
korzystanie z wyznaczonego miejsca handlowego oraz czas, w którym prowadzony 
jest handel w pozostałe dni tygodnia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Handlujących w miejscu wyznaczonym w pozostałe dni tygodnia, które nie zostały 
wskazane w § 1 Regulaminu, także obowiązują ustalenia niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży w miejscu wyznaczonym na 
wyodrębnionych stanowiskach handlowych, są wyłącznie handlujący.



2. Handlujący zajmują stanowiska handlowe wg kolejności przybycia.

3. Handlujący może zająć maksymalnie jedno stanowisko handlowe, jednak nie 
wcześniej niż w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu.

4. Handlujący opuszcza udostępnione stanowisko handlowe do godziny określonej 
odpowiednio w § 2 ust 1 i 2 Regulaminu.

§ 6.

1.Handlujący zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

2) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu
art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników
(tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 933 ze zm.) lub status domownika rolnika, w
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021r., o ułatwieniach w
prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, które należy
okazać na wezwanie Administratora;

3) przestrzegania  przepisów  odrębnych,  w  szczególności  przeciwpożarowych,
higieniczno-sanitarnych, weterynaryjnych i porządkowych;

4) organizowania stanowiska handlowego, składowania towarów i opakowań w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osobom przebywającym w miejscu handlowym oraz
nie utrudniający prowadzenia handlu innym użytkownikom pozostałych stanowisk
handlowych;

5) utrzymania porządku na zajmowanym stanowisku handlowym i w jego otoczeniu, a
także  posprzątania  zajmowanego  stanowiska  handlowego  własnym  kosztem  i
staraniem  po  zakończonej  sprzedaży,  w  tym:  pozabierania  worków,  kartonów,
skrzynek oraz innych odpadów.

2. Handlujący oferuje do sprzedaży wyłącznie produkty rolne lub spożywcze zgodne z 
definicją zawartą w § 3 ust. 4 Regulaminu.

3. Sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych, o których mowa w § 3 pkt 4) Regulaminu 
powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, w 
szczególności zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi, weterynaryjnymi i 
porządkowymi.

4. W razie uzasadnionej konieczności, dopuszczalne jest zarządzenie przez Administratora 
wcześniejszego zakończenia handlu w danym dniu, w tym z nakazem natychmiastowego
opuszczenia wszystkich stanowisk handlowych do wskazanej godziny.

§ 7.

Zabrania się w miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu:

1. pozostawiania po zakończonym handlu przedmiotów i urządzeń;

2. zanieczyszczania terenu i przyległego otoczenia;

3. utrudniania ruchu pojazdów na przyległym parkingu;

4. prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez uzyskania pisemnej zgody 
Administratora;

5. umieszczania banerów, reklam, tablic, plakatów oraz rozprowadzania innych 
materiałów marketingowych w tym ulotek, bez zgody Administratora;



6. montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża;

7. instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, 
wieszaków, zadaszeń, mogących powodować uszkodzenie ogrodzenia sąsiedniej 
nieruchomości.

§ 8.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na miejscu 
przeznaczonym do prowadzenia handlu określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać zobowiązane 
przez Administratora do natychmiastowego opuszczenia miejsca przeznaczonego do 
prowadzenia handlu określonym w § 3 pkt 2 Regulaminu.


