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UCHWAŁA NR LXIII/295/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 31 maja 2022 r.

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

i ich domowników na wyznaczonym miejscu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1,ust.2 pkt 4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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. z 2021 r. 
poz.2290) Rada Miejska w Iwaniskach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu produktów rolnych lub spożywczych oraz 
wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym w piątki i soboty dla rolników i ich domowników na 
targowisku pod nazwą „MÓJ RYNEK” położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 8.Miejsce to obejmuje 12 
stanowisk handlowych licząc od strony budynku handlowo-usługowego usytuowanego na targowisku. 

§ 2. Uchwala się „Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie 
rolnym” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

W dniu 01 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz .U. z 2021r.,poz.2290). Zgodnie z art.3 powołanej 
ustawy rada gminy w drodze uchwały wyznacza miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników. Wyznaczenie tego miejsca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
(art.6 w/w ustawy). Z treści art.5 powołanej ustawy wynika, że rada gminy uchwala regulamin określający zasady 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wypełniając 
ustawowy obowiązek niniejszą uchwałą proponuje się wyznaczenie miejsca na prowadzenie w/w handlu na 
dotychczas funkcjonującym targowisku „Mój Rynek” przy ulicy Kolejowej 8. Uchwala się również regulamin 
określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki 
i soboty handel w rozumieniu przedstawianej ustawy (tj. proces sprzedaży polegający na wymianie produktów 
rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne) 
zwolnieni będą jednocześnie z opłaty targowej(art.16 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Mając na 
względzie powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 



Załącznik do Uchwały Nr LXIII/295/2022 

            Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022r. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz 

wyrobami rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym 
 

§ 1.1.Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego z opłaty targowej 
dokonywanego przez rolników i ich domowników. 
 
2.Handel odbywa się na wyznaczonym niniejszą uchwałą miejscu na terenie 
Targowiska Gminnego „MÓJ RYNEK” położonego w Iwaniskach przy ulicy 
Kolejowej 8 w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na warunkach 
i zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
 
3.Rolników  i ich domowników prowadzących handel obowiązują regulacje 
Regulaminu Targowiska Gminnego ”MÓJ RYNEK” stanowiący załącznik do 
Uchwały XXXIII/130/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 
14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
korzystania z targowiska, z wyjątkiem zapisów odnoszących się do pobierania 
opłaty targowej, od której rolnicy i ich domownicy są zwolnieni. 
 

§ 2. Handel w wyznaczonym miejscu odbywa się w godzinach 6;00-14,00 
w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem świąt przypadających w te dni. 
 
§ 3. 1.Administrator targowiska i budynków mieszkalnych wskazuje rolnikowi 
albo ich domownikowi jedno miejsce spośród miejsc do prowadzenia handlu 
przez rolników i ich domowników. 
 
2. Pierwszeństwo zajmowania miejsc na wyznaczonym terenie targowiska 
gminnego mają ci rolnicy i ich domownicy, którzy posiadają aktualną 
rezerwację stanowiska . 
 
§ 4. 1. Prowadzący targowisko jest upoważniony do weryfikacji statusu rolnika 
i ich domownika. 
 
2.Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie 
Prowadzącego targowisko, artykuły oraz towary, które stanowią jego przedmiot 
handlu. 
  



§ 5. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego 
regulaminu są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska działający na 
podstawie upoważnienia Burmistrza  Miasta i Gminy Iwaniska. 
 
§ 6. Każdorazowa zmiana przepisów regulaminu targowiska następuje w drodze 
uchwały Rady Miejskiej. 
 


