
REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ 

ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW 

1. Miejsce prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników funkcjonuje w każdy 

piątek i sobotę w godzinach 6:00 – 13:00, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

2. Na wyznaczonym miejscu handel może odbywać się na stanowiskach zadaszonych 

lub zadaszonych częściowo, niezadaszonych tj. z ręki, z kosza, torby, pojemnika, 

skrzynki lub rozstawionych stoisk handlowych lub samochodu. 

3. Rolnicy oraz ich domownicy prowadzący handel na miejscu do tego wyznaczonym 

powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i 

nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów. 

4. W miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu mogą znajdować się jedynie 

pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż towarów. Pozostałe pojazdy należy 

parkować poza miejscem do prowadzenia handlu. 

5. Pojazdy na obszarze miejsca wyznaczonego do prowadzenia handlu powinny być 

ustawione w taki sposób, aby nie utrudniać przejazdu. 

6. Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby 

rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

7. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży muszą mieć – z zachowaniem 

przepisów odrębnych – oznaczoną cenę, prezentowaną w widocznym miejscu albo 

oznaczenie wskazujące na możliwość ustalenia ceny w drodze negocjacji. 

8. Każda osoba prowadząca handel zobowiązana jest do oznaczenia wystawianych na 

sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z którego pochodzą. 

9. Rolnik lub domownik prowadzący handel w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu 

powinien posiadać dokument potwierdzający status rolnika lub domownika, a w 

szczególności: 

1) aktualny dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzający objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników, 

2) aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.  

10. Zarządcą miejsca wyznaczonego do prowadzenia handlu przez rolników i ich 

domowników w piątki i w soboty jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski. 

11. Nadzór nad miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu przez rolników i ich 

domowników sprawuje Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o. o., ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski. 

12. Rolnik lub jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządcy targowiska, 

artykuły oraz towary, które stanowią jego przedmiot handlu. 

13. Na targowisku miejskim zabrania się w szczególności: 

1) parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego 

najbliższym sąsiedztwie; 

2) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych oraz sprzedaży 

towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów; 



14. Zabrania się sytuowania stanowisk handlowych w obrębie ciągów komunikacyjnych, 

na parkingach, na drogach ppoż., na drogach dojazdowych i dojściach do targowiska.  

15. Prowadzący działalność handlową na targowisku miejskim zobowiązani są do: 

1) utrzymania na stanowisku handlowym czystości i porządku w czasie trwania 

handlu; 

2) uprzątnięcia stanowiska handlowego i najbliższego jego otoczenia po godzinach 

handlu towarów, wózków, skrzynek, opakowań, usunięcia odpadów i śmieci we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 3 i 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) miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały.  Rada gminy uchwala regulamin 

określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu przez rolników 

należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

 

 


