
UCHWAŁA NR XLIII/246/22 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 3, art. 5 i art. 6 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 Pacanowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
placu targowym w miejscowości Słupia na działce o numerze ewidencyjnym 1186/2. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez  rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały. Regulamin stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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ZAŁĄCZNIK  

do Uchwały Nr XLIII/246/22 

z dnia 25 lutego 2022r  

REGULAMIN 

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

domowników na placu targowym w miejscowości Słupia 

 

§ 1.  

Handel na placu targowym odbywa się w godzinach 6:00 – 13:00 w każdy piątek i sobotę. 

 

§ 2.  

W przypadku prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty 

obowiązani oni są do posiadania i okazania do wglądu dokumentów potwierdzających 

prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS 

 

§ 3.  

Przedmiotem handlu na wyznaczonym miejscu prowadzonego przez rolników i ich 

domowników w piątki i soboty mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze wymienione w 

załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także 

produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów 

wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej runa leśnego 

lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie domowym.  

 

§ 4.  

Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządcy placu targowego, 

artykuły oraz towary, które stanowią przedmiot jego handlu. 

 

§ 5.  

Rolnik albo domownik ma obowiązek wykonać polecenia Zarządcy placu targowego , które 

dotyczą prowadzonego przez niego handlu. 

 

§ 6.  

Na placu targowym zabrania się: 

1) Prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych; 

2) Przebywania w stanie nietrzeźwym; 

3) Spożywania napojów alkoholowych; 

4) Używania substancji zmieniających świadomość; 

5) Zaśmiecania terenu; 

6) Niszczenia urządzeń  i obiektów. 

 

§ 7. 

1. Zabrania się sytuowania stanowisk handlowych w obrębie ciągów komunikacyjnych, 

na parkingach, na drogach ppoż., na drogach dojazdowych i dojściowych do targowiska. 

 

§ 8.  

Prowadzący działalność handlową na placu targowym zobowiązani są do: 

1) Utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu; 

2) Pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej; 

3) Wykonywania poleceń Zarządcy placu targowego dotyczących spraw organizacyjno-

porządkowych. 
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