
UCHWAŁA NR XXXVII/246/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 23 marca 2022 r. 

sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi 
oraz regulaminu tego handlu 

Na podstawie art. 3 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) 
i art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.)  Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia 
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
runem leśnym lub dziczyzny – na targowiskach wiejskich w Drawsku „Drawski Ryneczek”  przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich  i w Pęckowie przy ulicy Noja. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych w § 
1 miejscach określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
 

Ryszard Jabłonowski 
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      Załącznik do uchwały nr XXXVII/246/2022 

      Rady Gminy Drawsko 

  z dnia 23.03.2022 r. 

 

 

Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach 

 

§1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego 

przez rolników i ich domowników w piątki i soboty.  

 

§2. Na targowiskach, o których mowa w § 1 uchwały – bez opłaty targowej - mogą być 

sprzedawane w piątki i soboty w godz. 6.00 – 18.00 wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, 

o których mowa §1 uchwały oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym 

rolników dokonujących sprzedaży.  

 

§3. Handel o którym mowa w uchwale może odbywać się na wyznaczonym targowisku.  

 

§4. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu z 

zachowaniem ciągów komunikacyjnych. 

 

§5. Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.  

 

§6. Handel na ulicach przyległych do targowiska i w innych miejscach  jest zabroniony.  

 

§7. Na targowisku mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż 

towarów. 

 

 §8. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje 

czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i 

zakupie towarów.  

 

§9. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i 

estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.  

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i 

uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte.  

 

§10. 1. Osoba chcąca skorzystać ze zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty jest 

obowiązana przedstawić dokument potwierdzający tożsamość rolnika lub domownika wraz z 

jednym z niżej wymienionych dokumentów, tj.: 

a) aktualny dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzający objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników; 

b) aktualny dokument właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

potwierdzający złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników; 
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c) aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.  

2. Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest inkasent opłaty targowej 

powołany odrębną uchwałą rady. 

3. Weryfikacji dokumentu może dokonać inkasent opłaty targowej na podstawie kserokopii 

przedłożonej przez rolnika lub domownika. 

4. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie inkasenta opłaty targowej, 

artykuły lub towary, które stanowią jego przedmiot handlu. 

 

§11. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z 

targowiska przez odpowiednie służby. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC5B0D83-EFC8-42C8-A0BF-BF792AB05D54. Podpisany Strona 2



 
UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXVII/246/2022 
Rady Gminy Drawsko  

z dnia 23.03.2022 r. 
 
Z uwagi na art. 3 ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i 
ich domowników z dnia 29 października 2021 r. ( Dz.U. z 2021r., poz. 2290) Rada Gminy 
wyznacza w drodze uchwały miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, biorąc pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację do 
centrum danej gminy, a także określa zasady prowadzenia handlu w wyznaczonych miejscach.  
Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu ma na celu zwiększenie dochodów w gospodarstwach 
rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie kanałów dystrybucji dla spożywczych 
produktów lokalnych.  
 
Z uwagi na wyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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