UCHWAŁA NR XL/312/22
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników
oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 2290) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników wyznacza się
parking przy ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim.
§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników na miejscu wyznaczonym, o którym mowa w § 1, który stanowi Załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Załącznik do uchwały Nr XL/312/22
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników na parkingu przy ul. Tysiąclecia
w Radzyniu Chełmińskim.
§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego z opłaty targowej
dokonywanego przez rolników i ich domowników w piątki i soboty.
§ 2. Miejsce do handlu znajdujące się na parkingu przy ul. Tysiąclecia
w Radzyniu Chełmińskim przeznaczone jest do prowadzenia handlu 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,
runa leśnego lub dziczyzny.
§ 3. Na targowisku mogą być sprzedawane w piątki i soboty wyłącznie produkty
rolne lub spożywcze, o których w mowa w § 1 Regulaminu oraz wyroby
rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących
sprzedaży.
§ 4. Handel mogą prowadzić:
1) rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
2) domownik – osoba, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim
sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana
z rolnikiem stosunkiem pracy.
§ 5. Handel dozwolony jest na zasadach określonych prawem oraz niniejszym
Regulaminem.
§ 6. Ustala się następującą organizację pracy miejsca do handlu:
1) sprzedaż może być prowadzona w zależności od rodzaju sprzedawanego
produktu, z zachowaniem zasad sanitarnych ze straganów, stołów, z ręki,
wiadra, kosza i skrzynki, również z samochodów i przyczep;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73DD8275-047B-4BF1-9EE4-A19E3C39BE5F. Podpisany

Strona 1

2) zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym;
3) za znajdujące się na terenie miejsca handlu towary, opakowania i urządzenia
oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
§ 7. Osoby dokonujące handlu zobowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów,
a w szczególności przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych,
dotyczących praw konsumenta;
2) stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;
3) utrzymania czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół;
4) pozostawienia stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie
uporządkowanym;
5) poddania się kontroli przez organy upoważnione;
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