
Projekt 
 
z dnia 08.04.2022 r. Zatwierdzony przez radcę 
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się część działki o nr ewid 1/2 obręb 4, położonej przy ulicy Ogrodowej, w Mieście 
Podkowa Leśna, w granicach opisanych w załączniku nr 1, do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników. 

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, w miejscu opisanym w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia....................2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia....................2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyznaczonych miejsc na części działki o nr ewid. 1/2 
obręb 4 przy ulicy Ogrodowej w Mieście Podkowa Leśna na cele związane z prowadzeniem handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników. 

2. Uprawnionymi do prowadzenia handlu są rolnicy i ich domownicy, którzy zobowiązani są złożyć Miastu 
Podkowa Leśna pisemne oświadczenie, że posiadają status rolnika lub domownika w rozumieniu ustawy z dnia 
29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników. 

3. Prowadzenie handlu przez rolników i ich domowników będzie odbywało się po uprzednim wypełnieniu 
obowiązków formalno-prawnych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. Miasto Podkowa Leśna wskaże 
uprawnionym do prowadzenia handlu miejsce na wyznaczonym terenie, opisanym w pkt 1, w którym mogą go 
wykonywać. 

4. Uprawnieni do prowadzenia handlu zobowiązani są w szczególności do: 

a) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników; 

b) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

c) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 
w obrocie towarowym; 

d) zachowania czystości w obrębie zajmowanego miejsca jak i na całym terenie wyznaczonym do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, w trakcie sprzedaży, jak i po jej zakończeniu 
oraz regularnego uprzątania tych miejsc; 

e) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi 
przepisami dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży; 

f) umieszczenia w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach; 

g) oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem oraz adresem; 

h) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. 

5. Na miejscach wyznaczonych przez Miasto Podkowa Leśna prowadzona będzie sprzedaż wytworzonych 
w gospodarstwie rolnym produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła. 

6. 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 rolno-spożywczych. 

7. Na miejscach wyznaczonych do handlu zabrania się: 

a) prowadzenia gier hazardowych i losowych; 

b) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

c) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów; 

d) pozostawiania po zakończonym handlu wózków, skrzynek oraz innych opakowań i urządzeń handlowych; 

e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu miejsca wyznaczonego, jak również terenu wokół tego miejsca; 
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f) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym bez zgody Miasta Podkowa Leśna; 

8. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz 
inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów. 

9. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dokumenty upoważniające do 
prowadzenia działalności handlowej. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie  

Miasta Podkowa Leśna 

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu  w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników jest konsekwencją wejścia w życie 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). Celem podjęcia niniejszej uchwały jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, 
a zarazem upowszechnienie produktów lokalnych za pomocą tworzenia miejsc bezpośredniej sprzedaży. 

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały rolnicy i ich domownicy będą zwolnieni z opłaty targowej. 
Jednakże, aby zająć miejsce do handlu i sprzedawać swoje wyroby, rolnicy będą musieli dopełnić wszelkich 
obowiązków formalno-prawnych. 

Wskazane w niniejszej uchwale miejsce handlu jest jedynym miejscem, które może zaproponować 
Miasto Podkowa Leśna z uwagi na unikalny charakter miasta ogrodu oraz wpis układu architektoniczno-
urbanistycznego wraz z zielenią do rejestru zabytków. 

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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