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UCHWAŁA NR LI/.../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia oraz przyjęcia regulaminu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2290) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miesce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna zlokalizowane na częściach działek nr 117/2 i 118 położonych w obrębie 
11 w Kościerzynie przy ul. Targowej wskazane w załaczniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się regulamin miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/.../22 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Lokalizacja miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie 
Gminy Miejskiej Kościerzyna 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/.../22 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Regulamin miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie 
Gminy Miejskiej Kościerzyna 

§ 1. 1. Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy 
Miejskiej Kościerzyna dalej zwane „miejscem do prowadzenia handlu” stanowi własność Gminy Miejskiej 
Kościerzyna. 

2. Miejsce do prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą o treści „Miejsce do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna”. 

3. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu w zakresie utrzymania ładu i porządku sprawuje Straż Miejska 
w Kościerzynie. 

4. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów 
sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych i innych sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów. 

§ 2. Miejsce do prowadzenia handlu czynne jest w piątki i soboty w godzinach 5.00 – 15.00. 

§ 3. Prowadzący sprzedaż na miejscu do prowadzenia handlu zobowiązani są do posiadania przy sobie 
dokumentów umożliwiających ustalenie uprawnienia do korzystania z miejsca do prowadzenia handlu. 

§ 4. Osoba prowadząca sprzedaż na miejscu do prowadzenia handlu zobowiązana jest do oznaczenia punktu 
sprzedaży imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. 

§ 5. Osoba prowadząca sprzedaż na miejscu do prowadzenia handlu zobowiązana jest uwidocznić ceny na 
towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich 
wysokości. 

§ 6. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące 
w obrocie towarowym (sztuka, metr, kilogram, litr i ich pochodne).  

2. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki 
sposób aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia. 

3. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. 

§ 7. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego 
wyglądu zajmowanego miejsca. 

2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem. 

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia sprzedaży i najbliższe jego otoczenie powinno być 
pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym. 

4. Zabrania się pozostawiania na miejscu do prowadzenia handlu i w najbliższym otoczeniu po godzinach 
funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń handlowych. 

5. Za znajdujące się na miejscu do prowadzenia handlu towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte 
składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel. 

6. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na cele 
parkingowe. 

7. Zabrania się prowadzenia sprzedaży w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

§ 8. 1. Użytkownicy miejsca do prowadzenia handlu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu 
oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych i obowiązujących przepisach 
prawa.  
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2. Do kontrolowania przestrzegania i egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu upoważniona jest 
Straż Miejska w Kościerzynie oraz inne służby i inspekcje w ramach swoich kompetencji. 

3. Winni naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.). 

4. Osoba naruszająca przepisy niniejszego Regulaminu może zostać usunięta z miejsca do prowadzenia handlu. 

§ 9. Skargi i wnioski oraz uwagi w sprawie funkcjonowania miejsca do prowadzenia handlu przyjmuje Urząd 
Miasta Kościerzyna. 
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Uzasadnienie 
 

Wyznaczanie miesc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników należy do zadań 
własnych gminy i ma charakter obowiązkowy wynikający z art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2290). Projekt uchwały uzgodniony został z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Kościerzynie oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kościerzynie. 
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