
UCHWAŁA NR XXXIX/244/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

 z dnia 02 lutego 2022 r. 

 
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez 

rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Miasta Łaskarzew oraz zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego w Łaskarzewie 

 

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 1 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. 1 )) w zw. z art. 3 ust. 1 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 Miasta Łaskarzew 

uchwala, co następuje: 

 1. Wyznacza miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników, o 

których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 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) w piątki i soboty na Targowisku miejskim w Łaskarzewie 

 2. Dokładne położenie wyznaczonego miejsca do prowadzenia handlu przez rolników 

i ich domowników określa załącznik Nr1 do uchwały. 

    3. Ustala się następujące zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników na wyznaczonych miejscach na Targowisku miejskim w Łaskarzewie: 

l) Targowisko miejskie w Łaskarzewie, na wyznaczonych miejscach do prowadzenia handlu 

przez rolników i ich domowników jest czynne w piątki w godzinach 5:00 -14:00  i soboty 

w godzinach 7:00-12:00. 

2) przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach prowadzonego przez rolników i ich 

domowników w piątki i soboty mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze wymienione 

w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a 

także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem 

produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym; 

3) dopuszcza się sprzedaż produktów, w szczególności mleka i przetworów mlecznych, 

dziczyzny, mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i 

przetworów rybnych, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych przez sprzedawców 

posiadających stosowne decyzje lub zezwolenia właściwych organów i służb sanitarnych 

oraz inspekcji handlowych, jeśli są one wymagane dla prowadzenia sprzedaży; 

4) w przypadku prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty 

obowiązani oni są do posiadania i okazania do wglądu dokumentów potwierdzających 

prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu KRUS. 

 4. W uchwale Nr XXXV/203/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego w załączniku wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po ust.3 dodaje się ust 3a w brzmieniu : „3a. Targowisko miejskie w 

Łaskarzewie, na wyznaczonych miejscach do prowadzenia handlu przez 

 
 



rolników i ich domowników jest czynne w piątki w godzinach 5:00 -14:00  i 

soboty w godzinach 7:00-12:00. 

2) w § 5: 

a) po ust.2 dodaje się ust 2a w brzmieniu : „3b. Dokładne położenie 

wyznaczonego miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich 

domowników określa załącznik Nr1 do uchwały. 

3) w § 6: 

a) dodaje się ust.7 w brzmieniu: „7. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach określa 

odrębna uchwała”. 

§5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Łaskarzew 

§6 Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

        Leszek Bożek 
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Uzasadnienie 

 

       W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 29 października 2021 

r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

(Dz. U. poz. 2290), Rada Miasta w drodze uchwały zobowiązana jest do wyznaczenia miejsca 

do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta Łaskarzew wyznacza miejsca do prowadzenia 

handlu piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim przy ulicy 

Targowej w Łaskarzewie.  
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