
UCHWAŁA NR XLVIII/363/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz 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 Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1.1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki, część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 895 (Rynek Północny).

2. Lokalizację miejsca do prowadzenia handlu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, na wyznaczonym miejscu określonym w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnie:
Miejs

:ący Rady 
dej

Artur tcznikowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/363/2022 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Szczegółowy obszar wydzielony z działki nr 895 zajęty pod miejsce do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIIl/363/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

§1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu zwolnionego od opłaty targowej 
dokonywanego przez rolników i ich domowników w piątki i soboty w Makowie Mazowieckim na części 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 895 (Rynek Północny), zwanej dalej miejscem do prowadzenia 
handlu.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika/podmiot wyznaczony przez Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki,

2) stanowisku handlowym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną i oznaczoną powierzchnię sprzedażową, 
na której prowadzony jest handel

3) handlującym - należy przez to rozumieć rolników i ich domowników.

§ 3. 1. Handel w miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu odbywa się w piątki i soboty, za wyjątkiem 
świąt, imprez, wydarzeń okolicznościowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.00 
do 15.00.

2. Handlujący zajmuje wybrane przez siebie stanowisko handlowe i prowadzi handel w granicach 
wyznaczonego stanowiska handlowego.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 
przepisach.

§ 4. 1. Brak wolnego stanowiska handlowego uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, chyba 
że Administrator wyznaczy inny możliwy punkt do wykorzystania na potrzeby handlu na terenie miejsca do 
prowadzenia handlu.

2. Dokonywane przez handlującego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności 
zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszym.

3. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia handlu 
w danym dniu i opuszczenia miejsca do prowadzenia handlu lub jego części.

§ 5. Na miejscu do prowadzenia handlu zabrania się:

1) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody Administratora,

2) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego prowadzona jest 
sprzedaż,

3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących stanowisk handlowych,

4) samowolnej zmiany wskazanego stanowiska handlowego i jego wydzielonej powierzchni,

5) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża,

6) pozostawiania na stanowisku handlowym po zakończeniu handlu, rzeczy stanowiących własność 
Sprzedającego (np. skrzynki, palety, itp.),

7) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń 
i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych,

8) umieszczania banerów, reklam, tablic, plakatów itp. bez zgody Administratora,

9) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych itp. bez zgody Administratora.

§ 6. 1. Do obowiązków handlującego należy w szczególności:
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1) utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku handlowym oraz terenu wokół stanowiska,

2) pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu handlu w stanie uporządkowanym,

3) selektywne usuwanie odpadów do przeznaczonych do tego celu pojemników.

2. Do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu uprawiony jest Administrator.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/363/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia 
regulaminu tego handlu jest konieczne z uwagi na realizację obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2, 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) 
- obowiązkiem Rady Gminy jest wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników w drodze uchwały, biorąc pod uwagę w szczególności dogodną 
komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, a także uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 
na wyznaczonych miejscach.

Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu ma na celu zwiększenie dochodów 
w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie kanałów dystrybucji 
dla spożywczych produktów lokalnych.

Mając na względzie powyższe - podjęcie w/w uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RAD

Jariusz ArturlMlecznikowski


