
UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników produktami rolnymi lub spożywczymi, wyrobami rękodzieła oraz przyjęcia regulaminu 

określającego zasady tego handlu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. 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), Rada Miejska w Libiążu uchwala: 

§ 1. Wyznacza się Targowisko Miejskie w Libiążu przy ul. Rouvroy 10, jako 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, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Libiążu 

Dariusz Derendarz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/280/2022 

                                                                                                         Rady Miejskiej w Libiążu 

                                                                                                          z dnia 18.03.2022 r. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników 

   

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie prowadzenia handlu w piątki i soboty, 

zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu  

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  

2. Handel o którym mowa w ust. 1, odbywać się może na Targowisku Miejskim w Libiążu 

przy ul. Rouvroy 10, którego administratorem jest Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu. 

3. Na Targowisku Miejskim w Libiążu, bez opłaty targowej, mogą być sprzedawane w piątki  

i soboty, wyłącznie produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone  

z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby 

rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.  

3. Targowisko czynne jest w godzinach od 6:00 do 18:00, z wyjątkiem dni świątecznych. 

§ 2. Handel o którym mowa  w § 1 ust. 1 odbywać się będzie w miejscach wyznaczonych 

przez administratora Targowiska na dwóch rodzajach stanowisk: 

1) stanowisko zadaszone;  

2) stanowisko niezadaszone.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy w rozumieniu art. 6 

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

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. Uprawnieni do prowadzenia handlu w piątki i soboty bez opłaty targowej są zobowiązani  

w szczególności do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika; 

2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) przestrzegania regulaminu targowiska; 

4) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przeciwpożarowych i innych 

obowiązujących w obrocie towarowym; 

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

jak i po jej zakończeniu; 
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6)  okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli 

odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia handlu. 

§ 4. Ustala się, że dokumentami potwierdzającym status rolnika są łącznie przedłożone 

administratorowi Targowiska, oświadczenie osoby że posiada status rolnika wraz  

z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub 

zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednio dla rolników. 

§ 5. Sprzedaż artykułów spożywczych 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. 

§ 6. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na Targowisku powinni wykonywać swoje 

czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży  

i zakupie towarów.  

§ 7. 1. Rolnicy mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości  

i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.  

2. 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 terenie Targowiska.  

§ 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte  

z Targowiska. 
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