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UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2022 

RADY GMINY CZUDEC 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez 

rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego handlu. 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 3 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 Gminy Czudec uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 

domowników na działce położonej w Czudcu przy ul. Kościelnej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 65/2. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Czudec określa regulamin stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej realizacją 

Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Szela 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/299/2022 

Rady Gminy Czudec 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 

i ich domowników na terenie Gminy Czudec 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez rolników i ich domowników 

handlu produktami rolnymi, spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi 

w gospodarstwie rolnym. 

§ 2. 1. Handel produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła 

wytworzonymi przez rolników i ich domowników odbywa się w piątki i w soboty w godzinach 

od 6.00 do 13.00 na działce położonej w Czudcu przy ul. Kościelnej 2 oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 65/2.  

2. Sprzedaż artykułów wymienionych w ust. 1 powinna odbywać się zgodnie z wymogami 

zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi 

i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej 

artykułów rolno - spożywczych. 

3. Handel produktami wskazanymi w ust. 1 odbywający się zgodnie z postanowieniami 

mniejszego regulaminu zwolniony jest z opłaty targowej na podstawie art. 16 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 

§ 3. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do: 

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

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

ich 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) przestrzegania regulaminu targowiska, 

3) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz 

innych obowiązujących w obrocie towarowym, 

4) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży 

jak i po jej zakończeniu, 

5) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu, 
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6) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach, 

7) oznaczenia stanowiska handlowego w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację 

prowadzącego handel. 

§ 4. 1. Do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu upoważnieni są pracownicy 

Urzędu Gminy w Czudcu działający na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta 

Gminy oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów. 

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dokumenty 

upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 

3. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte 

z targowiska. 

§ 5. Skargi i wnioski związane z działaniem wyznaczonego miejsca handlu dla rolników 

i ich domowników należy składać w Urzędzie Gminy w Czudcu.
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r.  

o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

Ustawa zobowiązuje Radę Gminy do wyznaczenia w drodze uchwały miejsc do 

prowadzenia handlu oraz do uchwalenia regulaminu określającego zasady jego 

prowadzenia. Wyznaczając to miejsce na działce o nr ewid. 65/2 położonej w Czudcu przy 

ul. Kościelnej wzięto pod uwagę szczególności: dogodną komunikację, lokalizację 

w centrum gminy oraz  bliską sąsiedztwo miejsc atrakcyjnych turystycznie. 

Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach będą mogły być tylko produkty rolne 

lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rolnicy i ich 

domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu w/w ustawy zwolnieni będą 

z opłaty targowej. 

 Wójt Gminy 

Andrzej Ślipski 

 


