
 
 

UCHWAŁA NR XL-370/22 
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na terenie Gminy Łapsze Niżne  oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu 

Na podstawie  art. 3 ust. 1 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) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
terenie Gminy Łapsze Niżne w miejscowości Łapsze Niżne na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana 
Pawła II 57 (Dom Ludowy), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 283/1. Lokalizację miejsca do 
prowadzenia handlu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników określa regulamin 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

mgr Zdzisław Majerczak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2022 r.
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Szczegółowy obszar obejmujący działkę nr 283/1 w miejscowości Łapsze Niżne 

wskazany jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

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

§ 1 

Pojęcia ogólne

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne lub osobę wskazaną przez Wójta;

2. miejsce wyznaczone do prowadzenia handlu - należy przez to rozumieć wyodrębnioną

i oznaczoną powierzchnię sprzedażową, na której prowadzony jest handel;

3. stanowisku handlowym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną z miejsca do prowadzenia

handlu powierzchnię sprzedażową użytkowaną przez handlującego;

4. handlującym - należy przez to rozumieć rolników oraz ich domowników.

§ 2 

Lokalizacja i terminy otwarcia targowiska

1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu zwolnionego z opłaty skarbowej w piątki

i soboty przez rolników i ich domowników w Gminie Łapsze Niżne w miejscowości Łapsze

Niżne na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Pawła II 57 (Dom Ludowy),

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 283/1, zwanej dalej miejscem wyznaczonym do

prowadzenia handlu.

2. Handel w miejscu wskazanym w §2 pkt.1 odbywa się w piątki i soboty, za wyjątkiem świąt

i innych dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7.00 - 15.00

3. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie Administratora

o wcześniejszym zakończeniu handlu w danym dniu i opuszczeniu miejsca do prowadzenia

handlu lub jego części.

§ 3 

Przedmiot handlu

1. W miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu mogą być sprzedawane tylko produkty

rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym

rolników dokonujących sprzedaży.

§ 4 

Przepisy porządkowe

1. Handlujący zajmuje wybrane przez siebie stanowisko handlowe i prowadzi handel w jego
granicach.
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2. Handel, o którym mowa w§ 4 pkt.1 może odbywać się:
1) z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki,
2) z samochodu, przyczepy, platformy.

3. W miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu mogą znajdować się jedynie pojazdy,

z których prowadzona jest sprzedaż towarów oraz samochody służące do transportu towaru

będącego przedmiotem handlu. Pozostałe pojazdy należy parkować poza wyznaczonym

miejscem.

4. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający w miejscu wyznaczonym do prowadzenia

handlu powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie

przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.

5. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie porządku

i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

6. Po zakończeniu sprzedaży stanowisko handlowe powinno być pozostawione w stanie

czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte.

7. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte

z miejsca wyznaczonego do prowadzenia handlu.

§ 5

Zakazy obowiązujące w miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu

Wmiejscu prowadzenia handlu zabrania się:

1. montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża;

2. instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci zadaszeń, lin

i innych elementów mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych lub stanowić

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie targowiska;

3. pozostawiania na stanowisku handlowym po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących

własność sprzedającego (np. pojemniki, skrzynie, palety, itp.);

Do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu uprawniony jest Administrator.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Majerczak
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