
UCHWAŁA NR 232/XLVIII/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 

i zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie Miasta i Gminy 
Sanniki 

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

§ 1. Do prowadzenia handlu określonego w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza się teren będący 
własnością Miasta i Gminy Sanniki, oznaczony jako działki o numerach ewidencyjnych 119 i 120/2, 
położonych  w miejscowości Sanniki,  adres porządkowy ul. Warszawska  140. 

§ 2. Wprowadza się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników prowadzących handel 
w miejscach prowadzenia handlu, wskazanych w § 1. niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4B15E2E3-453E-42C4-A5A5-125CBF0C252C. Podpisany Strona 1

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2tsltqmfyc4njzhazdgnjxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2tsltqmfyc4njzhazdgobzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojzgmytkltqmfyc4nrrgu2dqobyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojzgmytkltqmfyc4nrrgu2dqobzga


 
 
 
Załącznik do uchwały  
Nr 232/XLVIII/2022 
Rady Miasta i Gminy Sanniki   
z dnia 29 marca 2022 r.  

 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników 

 
§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników w miejscu wyznaczonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 
29.03.2022 r. 
 
§ 2. Określone w § 1 miejsce jest dostępne dla rolników i ich domowników w piątki od godz. 

7.00 do 16.00 oraz w  soboty od godziny 7.00 do 16.00. 
 

§ 3. Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła 
wytworzone w gospodarstwie rolnym. 
§ 4. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży muszą mieć - z zachowaniem przepisów 

odrębnych - oznaczoną cenę, prezentowaną w widocznym miejscu albo oznaczenie wskazujące na 
możliwość ustalenia ceny w drodze negocjacji. 

§ 5. Osoba chcąca skorzystać ze zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty jest obowiązana 
przedstawić dokument potwierdzający tożsamość rolnika lub domownika wraz z jednym z 
niżej wymienionych dokumentów to jest:  

1) aktualnym dokumentem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
potwierdzający objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym dla rolników,  

2) aktualnym dokumentem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
potwierdzający złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników,  

3) aktualnym dokumentem potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.  

4) upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest inkasent opłaty targowej 
powołany odrębną uchwałą.  

 § 6. Weryfikacji dokumentu może dokonać inkasent opłaty targowej na podstawie kserokopii 
przedłożonej przez rolnika lub domownika.  

 § 7. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do stosowania się do przepisów porządkowych 
obowiązujących na terenie targowiska, w szczególności do zachowania czystości i porządku na 
jego terenie 
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