
UCHWAŁA NR XXXVII/314/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu 

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 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.z 2021 r. poz. 2290) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/1, 

obręb nr 1, położonej w Rawie Mazowieckiej, której granice określa załącznik graficzny nr 1 do 

uchwały. 

§ 2. Ustala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników na wyznaczonym miejscu w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej, stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A92F8D80-F456-4FCD-AAF6-207967DCB02B. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/314/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 24 marca 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/314/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonym miejscu w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej. 

§ 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są rolnicy i ich domownicy 

w rozumieniu 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). 

§ 2. Miejsce prowadzenia handlu jest dostępne dla rolników i ich domowników w piątki i soboty od 

godziny 6:00 do godziny 15:00. 

§ 3. Handel może odbywać się: 

1) z ręki, kosza lub rozstawionych straganów, ław w obrębie wyznaczonego do prowadzenia handlu miejsca, 

2) z pojazdów na pozostałej części wyznaczonego do prowadzenia handlu miejsca. 

§ 4. Na terenie wyznaczonego do prowadzenia handlu miejsca pojazdy powinny być ustawione w ten 

sposób, aby nie utrudniać przejazdu przyległą do miejsca handlu drogą innym użytkownikom. 

§ 5. Zajmowanie terenu do handlu przez poszczególne osoby na wyznaczonym do prowadzenia handlu 

miejscu oraz ustawiania straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się 

w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych. 

§ 6. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel w wyznaczonym do prowadzenia handlu miejscu 

zobowiązane są do przywrócenia zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu. 
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