
UCHWAŁA NR XXXVI/378/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) oraz 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 Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się nieruchomości o nr ew. 7458/86 oraz 7458/88, obręb Poręba, wchodzące w skład zasobu 
nieruchomości Gminy Poręba, jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników. 

§ 2. Przyjmuje się zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonym miejscu, zwane „Regulaminem miejsca prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 
i ich domowników", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Regulamin miejsca prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na nieruchomości 
oznaczonej  nr ew. działek 7458/86 oraz 7458/88, obręb Poręba, wchodzących w skład zasobu 
nieruchomości Gminy Poręba jako miejsca wyznaczonego do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników. 
 

§ 2 
Administratorem miejsca do prowadzenia handlu jest Gmina Poręba z siedzibą ul. Dworcowa 1, 42-480 
Poręba. Administrator sprawuje nadzór nad miejscem wyznaczonym, o którym mowa w § 1.  
 

§ 3 
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na miejscu wyznaczonym do prowadzenia 
handlu. 
 

§ 4 
Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są rolnicy i ich domownicy w rozumieniu 
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). Prowadzenie handlu na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie przez inne osoby niż rolnik lub jego domownik jest zakazane. 
 

§ 5 
Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu jest czynne: 
a) w piątki od godziny 7.00 do 13.00: 
b) w soboty od godziny 7.00 do 13.00: 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 6 
1. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt. 1 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w 
rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników; 
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
3) przestrzegania regulaminu wyznaczonego miejsca; 
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących w obrocie towarowym; 
5) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej 
zakończeniu; 
6) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu; 
7) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli 
odrębnymi 
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia handlu; 
8) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach; 
9) oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem 
zamieszkania 
i adresem siedziby; 
10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w 
taki 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/378/22

Rady Miasta Poręba

z dnia 25 kwietnia 2022 r.
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sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia 
towarów. 
 

2.  Na terenie wyznaczonym w § prowadzona będzie sprzedaż produktów rolnych, 
spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie domowym. 

3.  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. 

4. W miejscu wyznaczonym w § 1 do prowadzenia handlu zabrania się: 
1) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych 
przepisów; 
2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 
3) sprzedaży w drodze publicznych losowań; 
4) pozostawienia po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń 
handlowych; 
5) zaśmiecania i zanieczyszczania wyznaczonego terenu; 
6) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym bez zgody Administratora; 
7) wywieszania reklam bez zgody Administratora. 

 
§ 7 

Miejsce do prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Miejsce do prowadzenia 
handlu przez rolników i ich domowników” oraz tablicą informacyjną z regulaminem miejsca do 
prowadzenia handlu. 
 

§ 8 
Pojazdy oraz stoiska do prowadzenia handlu na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być 
ustawiane w ten sposób, aby nie tarasować wjazdu na wyznaczone miejsce. 
 

§ 9 
Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy 
Urzędu Miasta w Porębie działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Poręba oraz inne 
podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów. 
 

§ 10 
Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swojej kompetencji 
Burmistrz Miasta Poręba. 
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Uzasadnienie 

Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników , zgodnie z ustawą 
z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, wyznacza rada gminy. 

Wyznaczenie miejsca, o którym mowa powyżej, należy do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym. 
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