
Regulaminem miejsca prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 
i ich domowników. 

§ 1. 
1. Przyjmuje się zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu, zwane „Regulaminem miejsca prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 
2. Miejsca, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin określone zostały w Uchwale nr 
LVII/600/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 2. 
Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest gmina Piła. 

§ 3. 
1. Miejsca są dostępne dla rolników i ich domowników w piątki i soboty od godziny 6.00 do 
godziny 16.00. 
2. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 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). 
3. Osoby prowadzące handel na wyznaczonych miejscach muszą posiadać stosowne 
zaświadczenie o byciu rolnikiem lub domownikiem rolnika i okazywać je do kontroli. 
4. Rolnicy i ich domownicy prowadzący działalność handlową na wyznaczonych miejscach    
w piątek i sobotę są zwolnieni z opłaty targowej.  

§ 4. 
1. Miejsce prowadzenia handlu jest oznaczone tablicą informacyjną o treści "Miejsce 
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników". 
2. Handel może odbywać się z ręki, kosza lub rozstawionych stoisk handlowych w obrębie 
wyznaczonego miejsca. 
3. Miejsce do handlu przydziela Zarządca targowiska biorąc pod uwagę w szczególności 
kolejność zgłoszeń. 
4. Pojazdy sprzedającego powinny parkować na miejscu do tego wyznaczonym tj. na 
parkingach zlokalizowanych w rejonie targowisk. 

§ 5. 
Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia 
zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu. 

§ 6. 
W sprawach nieuregulowanych obowiązują postanowienia „Regulaminu targowisk miejskich 
w Pile” z dnia 19 sierpnia 2002 roku. 
 
 



§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piła. 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LVII/601/22 RADY MIASTA PIŁY z dnia 29 marca 2022 roku. 


