
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/306/22 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników na wyznaczonych miejscach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 

prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), Rada 

Miejska Stronia Śląskiego 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 – na terenie Targowiska Miejskiego w Stroniu Śląskim położonego przy  

ul. Kościuszki, obejmującego działkę nr 14/6 o pow. 2255 m2, na miejsce do prowadzenia handlu w piątki  

i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały. 

§ 3. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników 

i ich domowników w piątki i soboty. 

§ 4. W miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały – bez opłaty targowej - mogą być sprzedawane w piątki 

i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa § 1 uchwały oraz wyroby rękodzieła 

wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży. 

§ 5. Handel w wyznaczonym miejscu odbywa się w godzinach 6:00 – 16:00 w każdy piątek i sobotę,  

za wyjątkiem: 1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 i 26 grudnia. 

§ 6. Rolnik albo jego domownik, na wezwanie Zarządcy, okazuje następujące dokumenty: numer 

gospodarstwa lub numer z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

§ 7. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu z zachowaniem linii 

„krańcowych” stanowisk i ciągów komunikacyjnych. 

§ 8. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządcy, artykuły oraz towary, które 

stanowią jego przedmiot handlu. 

§ 9. Rolnik albo domownik ma obowiązek wykonać polecenia Zarządcy, które dotyczą prowadzonego 

przez niego handlu. 
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§ 10. W miejscu wyznaczonym na prowadzenie handlu zabrania się: 

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych; 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym; 

3) spożywania napojów alkoholowych; 

4) używania substancji zmieniających świadomość; 

5) zaśmiecania terenu; 

6) niszczenia urządzeń i obiektów. 

§ 11. 1. Zabrania się sytuowania stanowisk w obrębie ciągów komunikacyjnych, na parkingach, na drogach 

ppoż., na drogach dojazdowych i dojściach do targowiska. 

2. Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację 

prowadzącego handel. 

§ 12. Prowadzący działalność handlową na Targowisku Miejskim zobowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu; 

2) pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej; 

3) wykonywania poleceń zarządcy dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Wiktor 
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