
Załącznik do Uchwały Nr III/14/2022 

Rady Gminy Radzanów  

z dnia 28 marca 2022 r. 

 

 

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonych miejscach na targowisku w Radzanowie  

§ 1. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Radzanów  

 

§ 2. Miejsce prowadzenia handlu jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „Miejsce prowadzenia 

handlu przez rolników i ich domowników”. 

 

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są rolnicy i ich domownicy w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 października  2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021r., poz. 2290) dalej zwaną ustawą 

2. Rolnik albo jego domownik, w przypadku prowadzenia handlu w piątki i soboty, na wezwanie 

upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, zobowiązany jest do posiadania i okazania do wglądu, 

dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej. 

 

§ 4. 1 Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu w Radzanowie czynne jest w godzinach 6.00 – 12.00 

w każdy piątek i sobotę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Handel może odbywać się: 

1) z ręki, kosza lub rozstawionych stolików handlowych w obrębie wyznaczonego miejsca; 

2) z pojazdów na pozostałej części wyznaczonego miejsca. 

 

§ 5. 1. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 ustawy 

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

§ 6. Rolnik albo domownik ma obowiązek:  

1. wykonywać polecenia upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, które dotyczą prowadzonego 

przez nich handlu. 

2. utrzymać czystość i porządek w czasie trwania handlu; 

3.pozostawić uprzątnięte stanowisko po zakończeniu działalności handlowej; 

 

§ 7. Na targowisku w Radzanowie zabrania się ustawiania towarów przez sprzedających w ciągu 

komunikacyjnym, na przejściu dla pieszych i jezdni oraz w miejscach przeznaczonych dla ruchu, 

w sposób tamujący ruch i stwarzających zagrożenie dla pieszych. 

 

§ 8. Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem lub 

innymi przepisami, rozstrzyga na bieżąco Wójt Gminy Radzanów.  

 

 

 

 


