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UCHWAŁA NR LIX/383/22
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 31 sierpnia 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2, pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 3 i art. 5 i art. 6 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 Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników ich domowników
na terenie targowiska „Nowy Rynek” w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej zgodnie z załączonym podkładem
geodezyjnym stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadza się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
ich domowników na terenie targowiska stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Violetta Majak

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/383/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/383/22
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
w wyznaczonym miejscu
§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty wyłącznie przez rolników
i ich domowników w miejscu wyznaczonym w § 1 uchwały w rozumieniu 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).
2. Handel na targowisku „Nowy Rynek” odbywa się w godzinach 7:00 do 13:00 w każdy piątek i sobotę,
za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Miejska Kamienna Góra, a administratorem PGK
„Sanikom” Sp. z o.o.
§ 3. 1. Uprawnieni do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu są zobowiązani do posiadania i okazania
dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status 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 (Dz. U z 2021 r. poz. 2290) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy okazać na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli.
§ 4. Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest inkasent opłaty targowej PGK
„Sanikom” Sp. z o.o.
Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone
w gospodarstwie rolnym.
§ 5. Od osób wskazanych w § 3 w ust. 1, prowadzących handel nie pobiera się opłaty targowej.
§ 6. Handel może odbywać się w miejscach wyznaczonych do tego celu z zachowaniem ustalonych
stanowisk i ciągów komunikacyjnych:
1. z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki;
2. z rozstawionych stolików handlowych
3. z pojazdów
Inkasent wskazuje rolnikowi albo jego domownikowi miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich
domowników
§ 7. Zabrania się sytuowania stanowisk w obrębie ciągów komunikacyjnych, na parkingach, na drogach
ppoż., na drogach dojazdowych i dojściach do targowiska
§ 8. Handel na ulicach przyległych do targowiska i drogach wewnętrznych targowiska jest zabroniony.
§ 9. na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
§ 10. Osoby prowadzące handel są zobowiązane do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
2) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika lub domownika, o których mowa w § 3
ust. 1 oraz dokumentów potwierdzających tożsamość;
3) oznakowania wystawionych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne;
4) umieszczenia w sposób widoczny cen ferowanych do sprzedaży towarów;
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5) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważna cechę legalizacji, aby kupujący mieli możliwość
stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów;
6) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych;
7) organizacji stoiska handlowego lub miejsca handlu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu;
8) sprzedający maja obowiązek utrzymania porządku na zajmowanym miejscu handlowym i w jego otoczeniu
w czasie handlu.
9) po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym,
a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników ustawionych na targowisku
§ 11. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska
na jego koszt.
§ 12. Spory powstałe pomiędzy administratorem a handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji
Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

