UCHWAŁA NR XLI/238/2022
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi
oraz regulaminu tego handlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 3oraz 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 Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, runem leśnym lub dziczyzny – na zorganizowanym targowisku gminnym na części działki nr
268/1 położonej w miejscowości Borowie przy ul. Kasztanowej.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych
miejscach określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska
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Załącznik do uchwały Nr XLI/238/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 25 lutego 2022 r.
Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników
i ich domowników w piątki i soboty.
§ 2. Na targowisku, o którym mowa w § 1 uchwały – bez opłaty targowej - mogą być sprzedawane w piątki
i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa § 1 uchwały oraz wyroby rękodzieła
wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.
§ 3. Targowisko jest czynne w piątki i soboty od godziny 6.00 do godziny 12.00.
§ 4. 1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu z zachowaniem linii
„krańcowych” stanowisk i ciągów komunikacyjnych.
2. Każdy ze sprzedających powinien zająć wyznaczone przez inkasenta miejsce handlowe.
3. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawiania straganów, ław, stołów, wieszaków i wszelkiego
rodzaju sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych lub w miejscach
wskazanych przez Administratora lub obsługę targowiska.
§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy. 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 targowiska;
4. przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych
obowiązujących w obrocie towarowym;

i przeciwpożarowych

oraz

innych

5. zachowanie 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 sprzedaży;
8. umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
9. oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy handel sprzedaż oraz adresem
zamieszkania lub adresem siedziby;
10. używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki
sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia
towarów.
§ 6. Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
§ 7. Handel na ulicach przyległych do targowiska i drogach wewnętrznych targowiska jest zabroniony.
§ 8. Na targowisku mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż towarów oraz
samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem handlu na targowisku. Pozostałe pojazdy
należy parkować poza terenem targowiska gminnego.
§ 9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska.
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