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Poz. 698
UCHWAŁA NR XXXV/661/22
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz
regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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. 2021 r. poz. 2290), na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
runem leśnym lub dziczyzny – na terenie Targowiska w Tychach przy al. Bielskiej, prowadzonego na działkach
o nr ewidencyjnym 2664/47 oraz nr 755/70.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym
miejscu określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/661/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
na terenie Targowiska w Tychach przy al. Bielskiej
§ 1. 1. Handel na terenie Targowiska w Tychach przy al. Bielskiej może być prowadzony przez rolników
i ich domowników: w piątki od godziny 7.00 do godziny 17.00 oraz w soboty od godziny 6.00 do godziny
14.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przedmiotem handlu mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa w ustawie
z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
3. Dopuszcza się sprzedaż produktów, w szczególności mleka i przetworów mlecznych, dziczyzny, mięsa
i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, ryb i przetworów rybnych, tłuszczów
zwierzęcych i roślinnych przez sprzedawców posiadających stosowne decyzje lub zezwolenia właściwych
organów i służb sanitarnych oraz inspekcji handlowych, jeśli są one wymagane dla prowadzenia sprzedaży.
§ 2. 1. Zarządca Targowiska jest uprawniony do wskazania rolnikowi albo jego domownikowi miejsca do
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. W pierwszej kolejności wskazuje się miejsca dostępne
na działce o nr ewidencyjnym 2664/47, a w drugiej kolejności oraz w czasie modernizacji bądź remontów
prowadzonych na działce o nr ewidencyjnym 2664/47 – miejsca dostępne na działce o nr ewidencyjnym
755/70.
2. Handel może odbywać się:
1) z ręki, kosza lub rozstawionego własnego stolika,
2) stołów betonowych,
3) straganu zadaszonego.
3. Stoiska na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawiane w ten sposób, aby nie
tarasować przejść oraz przejazdów komunikacyjnych.
§ 3. 1. Stanowisko handlowe powinno być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację
prowadzącego handel. Nadto sprzedający produkty pochodzenia leśnego zobowiązany jest do umieszczenia
przy swoim miejscu sprzedaży informacji o miejscu pochodzenia produktów (nazwa lasu, terenu).
2. Prowadzący handel obowiązani są do posiadania oraz do okazania na wezwanie Zarządcy Targowiska
dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu
KRUS.
3. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie Zarządcy Targowiska, artykuły oraz
towary, które stanowią jego przedmiot handlu.
4. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek wykonywać polecenia organizacyjne Zarządcy Targowiska,
które dotyczą prowadzonego przez niego handlu.
§ 4. 1. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na Targowisku powinni wykonywać swoje czynności
handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
2. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu
miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.
3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym,
a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie Targowiska.
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4. Rolnicy oraz ich domownicy prowadzący handel na terenie Targowiska zobowiązani są do przestrzegania
przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
5. Zabrania się w szczególności:
1) parkowania samochodów i innych pojazdów na terenie Targowiska;
2) handlu utrudniającego komunikację w przejściach i alejkach, blokowania dróg ewakuacyjnych oraz
wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe;
3) blokowania dostępu do skrzynek przyłączy elektrycznych, hydrantów oraz ciągów pieszych;
4) wykorzystywania ogrodzenia Targowiska jako wystawy lub do reklamy bez zgody Zarządzającego;
5) prowadzenia handlu poza obszarem wyznaczonym przez Zarządzającego;
6) samowolnego odstępowania miejsca do handlu;
7) pozostawiania na Targowisku i w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu wózków, skrzynek i innych
opakowań oraz urządzeń handlowych;
8) przebywania w stanie nietrzeźwości oraz spożywania napojów alkoholowych.
6. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, decyzją Zarządu Targowiska mogą zostać
z niego usunięte.

