
UCHWAŁA NR LII/309/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 17 marca 2022 r. 

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

i soboty przez rolników i ich domowników 

Na podstawie 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) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 
ust.2 pkt 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; 
poz. 583), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami 
rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia 
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
runem leśnym lub dziczyzny oraz wyrobami rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym - na terenie 
części działki nr 60/10  w miejscowości Będzino 21, 76-037 Będzino oznaczonym na mapie stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia  handlu,  w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu na terenie części działki nr 60/10  w miejscowości Będzino 21, 
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/309/22 

RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia  17 marzec2022 r. 

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

§1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z miejsca zlokalizowanego w Będzinie 21 (część
działki Nr 60/10 obręb ewidencyjny Będzino, gmina Będzino)

2. Miejsce prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści: „ Miejsce
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników”.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Gminny Zakład Komunalny w Będzinie.
4. Miejsce prowadzenia handlu czynne jest w każdy piątek od godziny: 7:00 do godziny: 15:00

I w każdą sobotę w godzinach od 7:00 do 12:00
5. W dni świąteczne: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja,

Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia miejsce
prowadzenia handlu jest nieczynne.

6. Rolnik i jego domownik  prowadzący handel zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
(Uchwała Nr LI/309/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 17 marca 2022 ) 

7. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:
1) Posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art.

6 okt. 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) Posiadania przy sobie  dokumentu potwierdzającego tożsamość
3) Przestrzegania regulaminu
4) Zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie

sprzedaży jak i po jej zakończeniu
5) Uprzątnięcie zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu
6) Okazywanie na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do

kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważaniających do prowadzenia
sprzedaży.

7) Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach
§ 2.

1. Weryfikacji dokumentu  oraz przeprowadzenie kontroli przestrzegania niniejszego
regulaminu  mogą przeprowadzić upoważnieni do kontroli pracownicy  Urzędu Gminy w
Będzinie działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino, oraz inne podmioty
uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dokumenty
upoważniające do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania  konkretnego
stanowiska handlowego.
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§ 3.

3. Wszystkie Spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich
kompetencji Wójt Gminy Będzino.

§ 4.

4. Skargi i wnioski związane z działaniem miejsca handlowego przyjmowane będą w Urzędzie
Gminy w Będzinie.
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 
i domowników ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2290), nałożyła obowiązek wyznaczenia miejsc do handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników. Stosownie do brzmienia art. 6 cyt. ustawy wyznaczenie miejsc, 
należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko 
produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Osoby 
spełniające te warunki, tj. rolnicy i ich domownicy zwolnieni są z opłaty targowej. Zgodnie z art. 3 ust.1 ww. 
ustawy miejsce do prowadzenia handlu wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały. Proponuje się wyznaczenie 
miejsca do handlu na części działki nr 60/10 położonej w miejscowości Będzino 21, 76-037 Będzino. 
Wyznaczając lokalizację wzięto pod uwagę w szczególności: dogodną komunikację, miejsce widoczne ogólnie 
dostępne. Ponadto ustalono regulamin określający 
zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Tekst Regulaminu zostanie 
umieszczony na terenie wyznaczonym do handlu w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym w sposób 
umożliwiający swobodne zapoznanie z nim osobom korzystającym z tych miejsc. 
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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