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Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego, uprzejmie 

informuję, że ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U.2021.2290) jest ustawą zgłoszoną 

przez grupę posłów a rozwiązania w niej zawarte zostały w pełni poparte przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z art. 6 ustawy wyznaczenie miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników należy do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym i to w gestii samorządu lokalnego jest podjęcie wszelkich 

działań, aby jak najlepiej zrealizować to zadanie. Aktualnie Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi nie ma możliwości prawnych, aby zobligować gminy do zamieszczania na ich stronach 

internetowych lub w innych publikacjach informacji o lokalizacji miejsc, gdzie rolnicy będą 

mogli sprzedawać swoje produkty w te dni. 

Należy jednak podkreślić, iż Ministerstwo zarówno w trakcie prac legislacyjnych, jak również 

już po przyjęciu ustawy zamieszczało na swojej stronie internatowej oraz w Biuletynach 

Informacyjnych Ministerstwa szczegółowe informacje na temat przepisów w zakresie 

bezpłatnej przestrzeń targowej dla rolnika w piątki i soboty.

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022  r., jest zbyt 

krótki czas funkcjonowania przepisów, aby w pełni ocenić jak zawarte w ustawie 

rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie 

monitorowało sytuację związaną z realizacją przepisów ustawy i w przypadku otrzymania 
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informacji o konieczności ich zmiany, zostaną podjęte prace nad nowelizacją przepisów 

ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Norbert Kaczmarczyk
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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