
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/2022 
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz określenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 3 i art. 5  ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Targowisko „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim jako miejsce do 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi 
oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. 

§ 2. Uchwala się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski. 

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

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Krzysztof Szczepańczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 stycznia 2022 r.

Poz. 557



                                                                                       Załącznik do uchwały Nr XXXIV/231/2022 

                                                                                       Rady Miasta Stoczek Łukowski 

                                                                                       z dnia 27 stycznia 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, w godzinach od 5oo do 13oo. 

§ 2. 

Na targowisku bez opłaty targowej mogą być sprzedawane wyłącznie produkty rolne 

lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników 

dokonujących sprzedaży. 

§ 3. 

1. Handel, o którym mowa w § 1 może odbywać się na wyznaczonych                              

i zadaszonych stanowiskach handlowych oznaczonych numerami od 1 do 24. 

2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą innych towarów przez handlujących 

dopuszcza się możliwość zagospodarowania kolejnych stanowisk handlowych                                

na sprzedaż produktów rolnych lub spożywczych. 

3. Miejscem handlu  nie może być ciąg komunikacyjny. 

 

§ 4. 

Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i używania 

innych środków odurzających. 

 

§ 5. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 557



- 2 - 

 

 

§ 6. 

1. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać 

swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży                    

i zakupie towarów. 

2. Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na 

stanowisku handlowym, na którym prowadzona jest sprzedaż. 

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu powinno być pozostawione w stanie 

czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel 

pojemników, ustawionych na terenie targowiska. 

 

                                                               § 7. 

Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem handlu przyjmuje Burmistrz Miasta 

Stoczek Łukowski. 
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