UCHWAŁA Nr LXI/444/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005) oraz
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) Rada Miejska
w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, część działki nr 653/44 położonej
w Głownie, przy ul. Mikołaja Kopernika 21, jako miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników, na którym przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne
lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na
wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie
Grzegorz Szkup
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/444/22
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 2 czerwca 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/444/22
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 2 czerwca 2022 r.
Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników
w piątki i soboty na nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Mikołaja Kopernika 21.
§ 2. W miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały, bez opłaty targowej mogą być sprzedawane
w piątki i soboty produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone
w gospodarstwie rolnym.
§ 3. Administratorem miejsca, o którym mowa w § 1 uchwały, jest Miejski Zakład Komunalny
w Głownie (ul. Dworska 3).
§ 4. 1. Handel w miejscach wyznaczonych odbywa się w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem
świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Sprzedaż w miejscach wyznaczonych prowadzona jest ze straganu lub stołu.
3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi
w odrębnych przepisach.
4. W miejscach wyznaczonych do handlu mogą znajdować się jedynie pojazdy służące do
transportu towaru będącego przedmiotem handlu. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem
wyznaczonym.
§ 5. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status
ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) przestrzegania niniejszego regulaminu;
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych
obowiązujących w obrocie towarowym;
5) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży, jak
i po jej zakończeniu;
6) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;
7) umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach;
8) używanie urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich
w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia
lub mierzenia towarów.
§ 6. W miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały, zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych;
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2) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych
przepisów;
3) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
4) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
5) wywieszania reklam bez pisemnej zgody administratora.
§ 7. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte
z miejsca wyznaczonego do handlu.
§ 8. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są
pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, działający na podstawie upoważnienia,
oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.
§ 9. Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmowane będą w Miejskim
Zakładzie Komunalnym w Głownie (ul. Dworska 3) w godzinach 7.00-15.00.
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