UCHWAŁA NR XXVIII/320/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników
Na podstawie 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) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyznacza się teren Targowiska Miejskiego położonego przy ul. Targowej w Myszyńcu
obejmujący działkę o nr ew. 805/41 obręb Myszyniec, na miejsce do prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na
wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/320/22
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 30 marca 2022 r.
Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu

§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez
rolników i ich domowników w piątki i soboty.
§ 2. Właścicielem Targowiska jest Gmina Myszyniec.
§ 3. Targowisko jest zarządzane i prowadzone w imieniu Gminy Myszyniec przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myszyńcu.
§ 4. Targowisko czynne jest w piątek i sobotę w godzinach 600-1200.
§ 5. 1. Na targowisku, o którym mowa w § 1 uchwały – 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 dokonujących sprzedaży.
2. 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 rolnospożywczych.
§ 6. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i domownicy w rozumieniu
ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).
2. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu
art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich
domownika 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) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) przestrzegania regulaminu targowiska;
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych
obowiązujących w obrocie towarowym;
5) zachowanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po
jej zakończeniu;
6) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;
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7) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli
odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
8) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
9) oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem
zamieszkania lub adresem siedziby;
10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich
w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub
mierzenia towarów.
§ 7. Na targowisku zabrania się:
1) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych
przepisów;
2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;
4) pozostawiania po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń
handlowych;
5) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska;
6) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym bez zgody Właściciela targowiska;
7) wywieszania reklam bez zgody Właściciela.
§ 8. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są:
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Myszyńcu działający na podstawie
upoważnienia Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Myszyńcu oraz inne podmioty
uprawnione na mocy odrębnych przepisów.
2. Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem lub
innymi przepisami, rozstrzyga na bieżąco Zarządzający targowiskiem.
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