UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza się
miejsce sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli (część działki
nr 174/6, obręb 4).
§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1, zgodnie z brzmieniem określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A02F0F13-7FBD-48E0-9EA3-71E374A641FF. Projekt

Strona 1 z 3

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia....................2022 r.
Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
na wyznaczonym miejscu na targowisku miejskim przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
na wyznaczonym miejscu na targowisku miejskim przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli, zwanym dalej
„wyznaczonym miejscem”.
2. Na wyznaczonym miejscu przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze,
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290), oraz wyroby rękodzieła wytworzone
w gospodarstwie rolnym.
3. Handel na wyznaczonym miejscu odbywa się w piątki i soboty w godz.: 6:00 – 18:00.
4. Na wyznaczonym miejscu może być prowadzona sprzedaż w formie obwoźnej (z samochodów, straganów
itp.), a także w formie obnośnej (ze skrzynek, koszy, z ręki itp.).
II. Zasady korzystania z wyznaczonego miejsca
§ 2. Do dokonywania sprzedaży na wyznaczonym miejscu uprawnieni są rolnicy i ich domownicy,
w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
§ 3. 1. Na wyznaczonym miejscu zabrania się sprzedaży:
1) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych,
toksycznych lub żrących, trucizn, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
zagranicznych banknotów i monet, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych,
towarów szkodliwych dla zdrowia, innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami;
2) zwierząt domowych.
2. Na wyznaczonym miejscu i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się:
1) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
2) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i stawiania pojazdów na ciągach
komunikacyjnych (jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych dla ruchu i przejazdu pojazdów) lub w inny
sposób utrudniający lub hamujący ruch w obrębie wyznaczonego miejsca;
3) zakłócania spokoju;
4) zaśmiecania i zanieczyszczania wyznaczonego miejsca;
5) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży.
3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są
szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub
zarządzający wyznaczonym miejscem jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy:
1) Policję;
2) Straż Miejską;
3) Państwowego Inspektora Sanitarnego;
4) Państwową Inspekcję Handlową.
§ 4. Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest uwidocznić ceny towarów w sposób zapewniający prostą i nie
budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A02F0F13-7FBD-48E0-9EA3-71E374A641FF. Projekt

Strona 2 z 3

§ 5. 1. Narzędzia pomiarowe używane na wyznaczonym miejscu powinny mieć ważne cechy legalizacyjne
oraz powinny być ustawione i użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia
prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne).
§ 6. Sprzedaż artykułów rolnych lub spożywczych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony
w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.
§ 7. 1. Dokonujący sprzedaży i inne osoby przebywające na wyznaczonym miejscu powinny wykonywać
swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w dokonywaniu sprzedaży i zakupie.
2. Na wyznaczonym miejscu zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie
dźwięku za pomocą urządzeń.
3. Wszystkie towary wystawiane są tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.
4. Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego
stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące
sprzedaż na wyznaczonym miejscu zobowiązane są do zabrania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych
i wszelkich odpadów powstałych w związku z dokonywaniem sprzedaży.
§ 8. 1. Nadzór nad wyznaczonym miejscem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku
publicznego, sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
2. Uprawnionymi ze strony Urzędu Miasta Zduńska Wola, do prowadzenia kontroli przestrzegania
regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola pracownicy, działający na podstawie
stosownego upoważnienia.
III. Postanowienia końcowe
§ 9. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych,
sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.
§ 10. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania wyznaczonego miejsca przyjmowane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Zduńska Wola
właściwej do spraw kancelaryjnych, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
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