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z dnia  14 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu 

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 z późn. zm.) oraz art. 3 i 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) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
targowisku miejskim pod nazwą: "Mój Rynek" położonym na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie ul. Krucza 20, z wjazdem od ulicy Kruczej. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników określa regulamin 
stanowący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 68BDD502-2B08-408A-8CDB-83E315E006BC. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia....................2022 r. 

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

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

§ 2. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

§ 3. Targowisko jest dostępne dla rolników i ich domowników, czynne w piątki i soboty od godziny 6.00 do 
godziny 15.00. 

§ 4. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 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). 

§ 5. 1. Handel może odbywać się: 

1) z ręki, kosza lub rozstawionych stołów handlowych na rampie w obrębie wyznaczonego miejsca; 

2) z pojazdów na pozostałej części wyznaczonego miejsca. 

2. Pojazdy na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawiane w ten sposób, aby 
nie tarasować przejazdu przyległymi drogami. 

§ 6. Rolnik albo jego domownik, na wezwanie zarządcy, okazuje następujące dokumenty: numer 
gospodarstwa lub numer z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

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

§ 8. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia zajętego przez 
siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu. 
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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 zakłada, że rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do wyznaczenia miejsc do 
prowadzenia takiego handlu. Wyznaczając takie miejsca rada gminy bierze pod uwagę w szczególności 
dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. 

Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz 
wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie rada gminy zobowiązana została do 
uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na ww. wyznaczonych miejscach. 

Rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu przedstawianej ustawy (tj. 
proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła 
wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne) zwolnieni będą jednocześnie z opłaty 
targowej. 

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): ANNA FRĄCZEK 

Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

   

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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