
 

 

UCHWAŁA NR 37.296.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz 

regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 ze zm.) i 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2290) Rada Miejska w Krzepicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia 

z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

runem leśnym lub dziczyzny - na targowisku gminnym w miejscowości Krzepice przy ul. Targowej, w sektorze 

rolniczym. 

§ 2. Plan targowiska z zaznaczeniem sektora do prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolników i ich 

domowników produktami rolnymi lub spożywczymi, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez  rolników i ich domowników na wyznaczonym 

miejscu określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1682



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37.296.2022 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 9 marca 2022 r. 

 

Plan targowiska z zaznaczeniem sektora do prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolników i ich 

domowników 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37.296.2022 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 9 marca 2022 r. 

 

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

§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

targowisku gminnym w miejscowości Krzepice przy ul. Targowej, w sektorze rolniczym. 

§ 2. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być tylko produkty i wyroby określone 

w art. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników 

§ 3. Handel na targowisku w piątki i soboty może być prowadzony w godzinach 7.00-15.00 

§ 4. Targowiskiem zarządza Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, z siedzibą 

przy ul. Targowej 19, zwany dalej "zarządzającym„ 

§ 5. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Krzepic. 

§ 6. Rolnik lub jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządzającego, artykuły oraz towary, 

które stanowią jego przedmiot handlu 

§ 7. Zabrania się na targowisku: 

1. prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób utrudniający ruch, 

2. ustawiania samochodów w miejscach nie wyznaczonych do postoju. 

§ 8. Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację 

prowadzącego handel 

§ 9. Prowadzący działalność handlową na w/w targowisku zobowiązani są do: 

1. utrzymania na stanowisku handlowym czystości i porządku w czasie trwania handlu 

2. uprzątnięcia stanowiska handlowego i jego otoczenia po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek, 

opakowań, usunięcia odpadów i śmieci we własnym zakresie i na własny koszt. 
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