
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/409/2022 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 27 kwietnia 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach handlu 

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

Rada Miejska Skoczowa 

uchwala: 

§ 1. Wyznacza się miejsce przeznaczone wyłącznie do prowadzenia w piątki i soboty handlu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników na terenie targowiska rolno-przemysłowego przy ul. Góreckiej w Skoczowie: obejmujące 

północno-wschodnią część działki nr 709 (wyznaczoną południowo-zachodnim narożnikiem działki  

nr 712 oraz północno-zachodnim narożnikiem działki 714/1) i całe powierzchnie działek nr 712 i 713, obręb 

2 w Skoczowie. 

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu o którym mowa w § 1, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia poniedziałek, 2 maja 2022 r.

Poz. 3035



Załącznik do uchwały Nr XXXV/409/2022 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonych miejscach na targowisku rolno-przemysłowym przy  

ul. Góreckiej w Skoczowie. 

 

1. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 ustawy z dnia 

29 października 2021 r. o ułatwieniach handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2290). 

2. Miejsce prowadzenia handlu jest oznaczone informacją o treści „Miejsce prowadzenia handlu przez 

rolników i ich domowników” 

3. Handel może być realizowany w piątki i soboty w godzinach od 6.00 do 18.00. 

4. Handlujący mogą wjeżdżać samochodami na teren prowadzenia handlu do godziny 7:30 wyłącznie 

w celu rozładunku i załadunku towaru, chyba, że dokonują sprzedaży z samochodu, naczepy na wyznaczonym 

stanowisku. 

5. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych winno być zakończone do godz.8:00. Czynności 

wyładowczo-załadowcze nie powinny przekroczyć 15 minut oraz nie powinny powodować utrudnień w ruchu 

drogowym i pieszym. 

6. Niedozwolone jest poruszanie się po terenie targowiska miejskiego pojazdami jednośladowymi oraz  

samochodami nie służącymi celom, o których mowa w pkt 4 i 5. 

7. Handlujący zobowiązany jest do: 

1) utrzymania w czystości i porządku na stanowisku gdzie prowadzi handel, a po zakończeniu handlu 

usunięcia wszelkich opakowań, kartonów i odpadów we własnym zakresie, 

2) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, 

3) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 

29 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status jego domownika w rozumieniu 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników, 

4) umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach. 
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