
UCHWAŁA NR XLII/308/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników na wyznaczonym miejscu 

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, poz. 2290) w zw. 
z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, na 
działce nr 996/23, obręb Prószków, stanowiącej własność Gminy Prószków, w miejscu wskazanym w załączniku 
graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wprowadza się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym do tego miejscu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/308/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 11 lutego 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/308/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

REGULAMIN 

określający  zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu produktami rolnymi  
lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym w miejscu  
do tego wyznaczonym, o którym mowa w uchwale. 

2. Nadzór nad wyznaczonym miejscem, o którym mowa w uchwale, sprawuje Urząd Miejski 
w Prószkowie, Prószków ul. Opolska 17. 

3. Handel w wyznaczonym miejscu, o którym mowa w uchwale, odbywa się w godzinach od 6:00 – 15:00 
w każdy piątek i sobotę. 

§ 2. 1. Osoby uprawnione do prowadzenia handlu są zobowiązane w szczególności do: 

1)posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika lub domownika; 

2)okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi 
przepisami, dokumentów upoważniających do sprzedaży zgodnie z ustawą o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników; 

3)przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz 
przeciwpożarowych; 

4)zachowania czystości w obrębie zajmowanego miejsca w trakcie sprzedaży jak i po jej zakończeniu; 

5)umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach; 

6)oznaczania miejsca sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem zamieszkania lub 
adresem siedziby. 

§ 3. W miejscu sprzedaży zabrania się: 

1)prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych; 

2)spożywania napojów alkoholowych; 

3)wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

4)pozostawiania po zakończeniu handlu skrzynek, opakowań i urządzeń handlowych; 

5)zaśmiecania terenu. 

§ 4. Osoby uprawnione do prowadzenia handlu za naruszenie obowiązujących przepisów  
lub niniejszego regulaminu w miejscu wyznaczonym, o którym mowa w uchwale zostaną z niego usunięte.
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