
UCHWAŁA NR LIX/538/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi 
lub spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu tegoż 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 3 i art. 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) – Rada Miejska w Rymanowie  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
produktami rolnymi lub spożywczymi oraz runem leśnym lub dziczyzną - 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 – na istniejącym targowisku gminnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 
1468/5 obręb RYMANÓW_M, stanowiącej własność Gminy Rymanów. w miejscowości Rymanów przy ul. 
Bieleckiego. 

2. Przyjmuje się REGULAMIN handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu na 
terenie Gminy Rymanów - w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr LIX/538/2022 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

REGULAMIN 
handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Rymanów 

§ 1. 

Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników 
i ich domowników w piątki i soboty. 

§ 2. 

Na targowisku, o których mowa w § 1ust. 1 uchwały – bez opłaty targowej - mogą być sprzedawane 
w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz runo leśne i dziczyzna , o których mowa § 
1 ust. 1 uchwały, a także wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących 
sprzedaży. 

§ 3. 

1. Handel, o którym mowa w uchwale może odbywać się na: 

1) stanowiskach zadaszonych – stołach, 

2) stanowiskach niezadaszonych. 

2. Spośród istniejących stanowisk rezerwuje się do handlu, o którym mowa w uchwale, do 50% 
istniejących stanowisk. 

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą innych towarów, dopuszcza się możliwość 
zagospodarowania niewykorzystanych miejsc, poprzez sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych. 

§ 4. 

1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, z zachowaniem linii 
„krańcowych” stanowisk i ciągów komunikacyjnych. 

2. W przypadku nie stosowania się do warunków określonych w ust. 1 nastąpi usunięcie handlującego na 
jego koszt. 

3. Każdy ze sprzedających powinien zająć wyznaczone przez inkasenta miejsce handlowe. 

§ 5. 

Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

§ 6. 

Handel na ulicach przyległych do targowiska i drogach wewnętrznych targowiska jest zabroniony. 

§ 7. 

1.Na targowisku mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż towarów oraz 
samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem handlu na targowisku. 

2.Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska gminnego. 

§ 8. 

Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje czynności 

handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów. 

§ 9. 

1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego 
wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż. 

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym 
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i uporządkowanym, a odpady i śmieci zabrane ze sobą przez rolnika lub jego domownika do swojego 
gospodarstwa rolnego, ewentualnie usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na 
terenie targowiska. 

§ 10. 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus  
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