
Projekt 
 
z dnia  21 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

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

przez rolników i ich domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559), art. 3 ust. 1 i 2 oraz 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 Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
w miejscowości Świerczów, obejmujące działkę nr 500/5, przedstawiona w załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr        

Rady Gminy Świerczów 

z dnia           marca 2022 r. 

 

 

Lokalizacja miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

w miejscowości Świerczów 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr                 

Rady Gminy Świerczów 

z dnia               2022 r. 

 

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonym miejscu w miejscowości Świerczów 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady  prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników w miejscu wyznaczonym, tj. w miejscowości Świerczów działki nr 500/5, zwanym dalej 

"targowiskiem". 

§ 2. Handel na targowisku odbywa się w piątki i soboty w godzinach 6:00 - 12:00. 

§ 3. Przedmiotem handlu na targowisku  mogą być produkty i wyroby określone 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. z 2021 r. poz. 2290) wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

§ 4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Gminy w Świerczowie. 

§ 5. 1. Rolnik albo jego domownik zajmuje jedno miejsce spośród wyznaczonych miejsc do 

prowadzenia handlu na targowisku. 

2. Handel może odbywać się z ręki, kosza, rozstawionych stoisk handlowych lub pojazdów 

w obrębie wyznaczonego miejsca. 

3. Pojazdy na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawiane w ten sposób, aby 

nie tarasować przejazdu. 

4. Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację 

prowadzącego handel. 

§ 6. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel winny uporządkować zajęte miejsce 

wyznaczone do handlu i przywrócić je do stanu sprzed rozpoczęcia handlu. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników miejsce do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały. Ponadto 
zgodnie z art. 5 cytowanej wyżej ustawy Rada Gminy określa regulamin prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Wyznaczając miejsce do prowadzenia 
handlu Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum 
danej gminy lub miejsc atrakcyjnych turystycznie zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne. 

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów 

Sporządził: W. Żurkowski 
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