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Uchwała Nr................../ ......./2022
Rady Gminy w Ustroni Morskim 

z dnia 24 lutego 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) i art. 18 ust. 2 pkt 
15, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 
z 2021, poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Ustroniu Morskim 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 oraz wyrobami rękodzieła wytworzonych w 
gospodarstwie rolnym - na terenie części działki nr 215/3 przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim 
oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonych miejscach określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwalę nr XLV/340/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 stycznia 2022 r. 
( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 lutego 2022 r., poz. 555).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 5. Uchwala podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

W związku z nieopublikowaniem wszystkich załączników uchwały oraz zmianą treści 
regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Gminy Ustronie 
Morskie z dnia 27 stycznia 2022 r. poprzez skreślenie §4, ponownie przedkłada się projekt 
uchwały 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. Ustawa z dnia 29 
października 2021 r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i 
domowników ( Dz.U. z 2021 r. poz.2290), nałożyła obowiązek wyznaczenia miejsc do 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Stosownie do brzmienia art. 6 
cyt. ustawy wyznaczenie miejsc, należy do zadań własnych Gminy o charakterze 
obowiązkowym. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze 
oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Osoby spełniające te warunki, 
tj. rolnicy i ich domownicy zwolnieni są z opłaty targowej.
Zgodnie z art. 3 ust.l ww. ustawy miejsce do prowadzenia handlu wyznacza Rada Gminy w 
drodze uchwały.
Proponuje się wyznaczenie miejsca do handlu na części działki nr 215/3 położonej przy ul. 
Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. Wyznaczając lokalizację wzięto pod uwagę w 
szczególności: dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum oraz miejsc atrakcyjnych 
turystycznie. Ponadto ustalono regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i 
soboty przez rolników i ich domowników. Tekst Regulaminu zostanie umieszczony na 
terenie wyznaczonym do handlu w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym w sposób 
umożliwiający swobodne zapoznanie z nim osobom korzystającym z tych miejsc.
W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione
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Załącznik nr 2 do uchwały N r .....................
Rady Gminy w Ustroniu Morskim 
z dnia 24 lutego 2022 r.

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

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z miejsc handlowych zlokalizowanych 
na części działki nr 215/3 przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.
2. Nadzór nad miejscami wyznaczonymi do handlu sprawuje Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Ustroniu Morskim z siedzibą przy ul. Polnej nr 3, 78-111 Ustronie Morskie.
3. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu jest czynne w piątki i soboty od godziny 
8.00 do 15.00.
4. Zajmowanie miejsc oraz ustawianie straganów, law, stołów, wieszaków i wszelkiego 
rodzaju sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonego terenu do handlu lub w 
miejscach wskazanych przez Nadzorującego.
§ 2.1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu są rolnicy i ich domownicy.
2.Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 
ust. 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;
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących w obrocie towarem;
5) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stoiska handlowego zarówno w trakcie 
sprzedaży jak i po jej zakończeniu;
ójuprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;
7) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów do kontroli odrębnymi 
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
8) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
9) oznaczenia punktu sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwa firmy (handel, sprzedaż) 
oraz adresem zamieszkania lub adresem firmy;
9)uży wania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia 
ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności 
ważenia lub mierzenia towarów.
§3. 1. Na terenie wyznaczonych miejsc do handlu prowadzona będzie sprzedaż produktów 
rolnych, spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym.
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 rolno-spożywczych.
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