
Załącznik nr 2 do Uchwały  

Nr 307/XLII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie  

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Miejskiego 

Centrum Handlowego Stara Betoniarnia w Gostyninie  

przy ul. Bierzewickiej 32 

 

§ 1. 

1. Handel w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie MCH 

Stara Betoniarnia przy ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie odbywa się w 

każdy piątek w godz. 6.00-16.00 i sobotę w godz. 6.00-16.00. 

2. Wyznaczone miejsce handlu jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: 

„Targ Rolny” 

3. Na tablicy zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące 

funkcjonowania Targu Rolnego.  

 

§ 2. 

 Przedmiotem handlu mogą być jedynie rzeczy, o których mowa w art. 4 

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), zwanej 

dalej „ustawą”. 

 

§ 3. 

  Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty 

obowiązani są do posiadania i okazania do wglądu dokumentów 

potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie 

ubezpieczeniu społecznemu KRUS. 



§ 4. 

1. Zabrania się sytuowania stanowisk handlowych w obrębie ciągów 

komunikacyjnych, na drogach ppoż., na drogach dojazdowych i dojściach do 

Targu Rolnego. 

2. Ogranicza się możliwość zajęcia stanowiska handlowego maksymalnie do 

jednego stanowiska dla jednego rolnika i jego domownika.  

3. Wszystkie produkty mogą być wystawione tylko w określonych granicach 

miejsca z którego prowadzona jest sprzedaż. 

4. Brak jest możliwości rezerwacji stanowisk.  

§ 5. 

1. Rolnicy i ich domownicy oraz  inne osoby przebywające na targu powinny 

wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w 

sprzedaży i zakupie. 

2. Osoby biorące udział w handlu na Targu Rolnym obowiązane są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w 

obrocie towarowym. 

§ 6. 

Na Targu Rolnym zabrania się: 

1) prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów 

oraz uprawiania gier hazardowych, 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

3) spożywania napojów alkoholowych i używania niedozwolonych substancji 

psychoaktywnych, 

4) zaśmiecania terenu, 

5) niszczenia urządzeń i obiektów, 



6) sprzedaży innych produktów niż te, które są wymienione  w art. 2 ust. 1 pkt 3 

i art. 4 ustawy, 

7) sprzedaży artykułów szkodliwych dla zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub 

fałszywie oznaczonych. 

 

§ 7. 

Prowadzący działalność handlową na Targu Rolnym zobowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu; 

2) pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności 

handlowej; 

3) stosowania się do poleceń Administratora i podległych pracowników 

targowiska dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych. 

 

 

 

 


