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z dnia ...................... 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników 

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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2C. 

§ 2. Uprawnieni do prowadzenia handlu w piątki i soboty rolnicy i ich 
domownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XXXIX/372/14 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 10 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 7.11.2017r. poz. 
9963) 

§ 3. Rolnik albo jego domownik ma obowiązek okazać inkasentowi opłaty 
targowej artykuły oraz towary, które stanowią przedmiot jego handlu. 

§ 4. Rolnik albo jego domownik zobowiązany jest do oznaczenia 
wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, 
z którego pochodzą. 

§ 5. 1. Osoba chcąca skorzystać ze zwolnienia z opłaty targowej w piątki i 
soboty jest zobowiązana przedstawić dokument potwierdzający tożsamość 
rolnika lub domownika wraz z oryginałem albo kserokopią jednego z niżej 
wymienionych dokumentów: 

1) dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
potwierdzający objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników; 

2) dokument właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
potwierdzający złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników; 

3) dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego; 
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2. Upoważnionym do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest 
inkasent opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 7. Treść uchwały zostanie umieszczony na targowisku w miejscu 
widocznym, ogólnie dostępnym, w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie z 
nim osobom korzystającym z targowiska. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

Miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w 
prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza 
Rada Gminy. 

Wyznaczając powyższe miejsca Rada Miasta Mińsku Mazowiecki uwzględniła 
atrakcyjną lokalizację targowiska w centrum miasta, dogodne połączenia 
komunikacyjne oraz największą dostępność klientów. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i 
uzasadnione 
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