
UCHWAŁA NR LXII/524/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu i uchwalenia 
Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki 

i w soboty przez rolników i ich domowników 

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990  r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2021  r., poz.  1372  i  1834) 
oraz 3  ust.  1, 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., poz. 2290), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Do prowadzenia handlu w   piątki i   soboty przez rolników i   ich 
domowników wyznacza się targowisko miejskie w   Mosinie przy ulicy 
Farbiarskiej. 

2. Określa się zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 
i ich domowników na targowisku miejskim w Mosinie przy ul. Farbiarskiej. 

3. Zasady korzystania z     targowiska miejskiego, o   którym mowa 
w  ust.  1, określa uchwała Nr XL/400/16 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7722), z  zastrzeżeniem postanowień 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Targowisko miejskie jest dostępne dla rolników i ich domowników, 
w piątki i soboty od godziny 6.00 do godz. 15.00. 

2. Przedmiotem handlu na wyznaczonym miejscu prowadzonym przez 
rolników i ich domowników w piątki i w soboty – bez opłaty targowej – mogą być 
tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone 
w gospodarstwie rolnym. 

§ 3. 1. Administrator targowiska wskazuje rolnikowi lub jego domownikowi 
miejsce spośród miejsc znajdujących się na targowisku miejskim. 

2. Osoba chcąca skorzystać ze zwolnienia z   opłaty targowej w   piątki 
i w soboty jest obowiązana do posiadania i okazania do wglądu dokumentów 
potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu KRUS. 

3. Rolnik lub jego domownik ma obowiązek okazać, na wezwanie 
administratora targowiska, artykuły oraz towary, które stanowią jego przedmiot 
handlu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

W dniu 1  stycznia 2022  r. weszła w  życie ustawa z dnia 29 października 
2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 
i     ich domowników. Przedmiotowa ustawa zobowiązuje rady gmin  
do wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i   ich domowników. W  gminie Mosina od wielu lat rolnicy i ich domownicy 
korzystają z wyznaczonych miejsc na targowisku miejskim przy ul. Farbiarskiej 
w Mosinie. Zatem nie potrzeba wyznaczania przez Radę Miejską innego miejsca. 
Ponadto ustawa przewiduje w   art.  5  kompetencje dla Rady Miejskiej  
do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w  piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników. Na targowisku miejskim w Mosinie 
obowiązuje Regulamin targowiska miejskiego w  Mosinie, przyjęty uchwałą  
Nr XL/400/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
Regulaminu targowiska miejskiego w     Mosinie. Wobec powyższego 
wystarczające jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały ustanawiającej 
Regulamin uwzględniający regulacje ustawowe ułatwiające handel przez rolników 
i ich domowników na targowisku miejskim. 

 Przewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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