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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

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

i ich domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2290), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce na terenie Gminy Gorzyce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników: 350m2 utwardzonej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr  550/6 
obręb Gorzyce – 44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31. 

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

§ 3. Lokalizację miejsca do prowadzenia handlu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
na wyznaczonym miejscu w niniejszej uchwale. 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu tj. 350 m2 utwardzonej działki 550/6 obręb Gorzyce – 44-350 Gorzyce, 
ul. Bogumińska 31, oznaczony tabliczką: "Miejsce prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników". 

§ 2. Miejsce handlu przeznaczone jest na działalność handlową rolniczą. 

§ 3. Miejsce handlu - jest czynne w piątki i soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od 
pracy w godzinach od 630 do 1300. 

§ 4. 1. Miejsce handlu przeznaczone jest do sprzedaży  produktów rolniczych lub spożywczych oraz 
wyrobów rękodzieła 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. Sprzedaż na miejscu handlu prowadzona jest ze straganu lub stołu, (wyposażenie stanowiska handlu w stoły i
 stragany należy do obowiązków handlującego). 
§ 5. 1. Wjazd samochodami osób handlujących celem dostarczenia towaru na miejsce handlu dopuszczony jest 
w piątki i soboty od godz. 600, zaś wyjazd celem wywozu towaru w godz. od 1300 do 1400.  
2. Dokonywane przez sprzedającego czynności zaopatrzenia nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień 
w ruchu drogowym i pieszym. 

§ 6. Na miejscu handlu zabrania się: 
1) prowadzenia handlu poza wyznaczonym niniejszą uchwałą terenem, montażu jakichkolwiek 
elementów przymocowanych na stałe do podłoża, 
2) pozostawiania po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących własność sprzedającego (skrzynki, palety),             
3) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci linii, wieszaków, 
zadaszeń i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych, 
4) umieszczania banerów, reklam, tablic, plakatów, bez zgody zarządcy, 
5)  parkowania pojazdów w sposób mogący utrudniać poruszanie się pieszych i innych pojazdów. 

§ 7. Do obowiązków handlującego należy: 
1) utrzymywanie czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół, 
2 pozostawienie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie uporządkowanym, 
3) zagospodarowanie odpadów powstających podczas sprzedaży we własnym zakresie. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Mapa obszaru o powierzchni 350m2  utwardzonej działki nr 550/6 pod miejsce do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (według oznaczeń z mapy ewidencyjnej)  

skala 1:2000 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały 
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
w oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników.           
 Wyznaczając miejsce do prowadzenia w/w handlu rada gminy bierze pod uwagę w szczególności 
dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych 
turystycznie. Proponowana lokalizacja jest dobrze skomunikowana, położona w centralnym miejscu gminy. 
Miejsce położone jest w pobliżu szlaku turystycznego w centrum gminy, oraz w pobliżu Gminnego Ośrodka 
Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach. 

Ustawa nakłada jednocześnie obowiązek uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. 
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