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UCHWAŁA NR XLVII/    /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym 

miejscu 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 i art. 6 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 Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się teren położony w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, przy świetlicy wiejskiej 
i strażnicy OSP, działka nr 172, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, na miejsce do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/    /2022

Rady Gminy Gniezno

z dnia 31 marca 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 59BF3B39-8C94-47E9-B995-84CC4A0579C5. Projekt Strona 1



 
 
 
 

REGULAMIN 
określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

w miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu na terenie Gminy Gniezno. 
 
§ 1. Właścicielem miejsca wyznaczonego do prowadzenia handlu jest Gmina Gniezno. Zarząd nad miejscem 
wyznaczonym do prowadzenia handlu sprawuje Urząd Gminy Gniezno w imieniu Wójta Gminy Gniezno. 
§ 2. Handel odbywa się w godzinach 6.00 – 14.00 w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem dni świątecznych: 
1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 i 26 grudnia. 
§ 3. W wyznaczonym miejscu handlu prowadzona będzie sprzedaż artykułów rolno - spożywczych oraz 
wyrobów rękodzieła wytwarzanych w gospodarstwie rolnym. 
§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu w miejscu wyznaczonym są rolnicy i ich domownicy. 
§ 5. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:  

1) Zgłoszenia zarządcy zamiaru prowadzenia handlu co najmniej 24 godziny przed planowaną datą 
rozpoczęcia  prowadzenia handlu (telefonicznie lub elektronicznie). 
2) Posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt. 1 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w 
rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach  
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;  
3) Posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
4) Przestrzegania niniejszego regulaminu;  
5) Przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących w obrocie towarowym;  
6) Zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak  
i po jej zakończeniu;  
7) Uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;  
8) Okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi 
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży; 
9) Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;  
10) Używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia  
ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub 
mierzenia towarów; 
11) wykonywania poleceń zarządcy terenu dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych. 

§ 6. W wyznaczonym miejscu do handlu zabrania się: 
1) ustawiania kiosków i straganów bez zgody Zarządcy,  
2) pozostawienia przenośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych 
i osobowych po godzinach handlu (obiekty handlowe i pojazdy znajdujące się na targowisku wbrew 
zakazowi będą usuwane na koszt właściciela),  
3) usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca (w przypadku niedopełnienia obowiązku prace 
zostaną wykonane na koszt osoby zajmującej dane miejsce). 
4) sytuowania stanowisk w obrębie ciągów komunikacyjnych, na drogach ppoż., na drogach 
dojazdowych i dojściach do wyznaczonego miejsca do prowadzenia handlu. 
5) Prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych 
przepisów;  
6) Wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/    /2022

Rady Gminy Gniezno

z dnia 31 marca 2022 r.
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7) Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów. 
§ 7. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są pracownicy 
Urzędu Gminy Gniezno działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gniezno oraz inne podmioty 
uprawnione na mocy odrębnych przepisów.  
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Uzasadnienie 

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 i 2 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) miejsce do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. 
Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną 
komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych 
turystycznie. Ustawa stanowi również w art. 5, że Rada gminy uchwala regulamin określający zasady 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których 
mowa w art. 3 ust. 1. Co istotne, zgodnie z art. 6 ustawy wyznaczenie miejsca, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Niniejsza uchwała stanowi więc wypełnienie zapisów ustawy mając na celu ułatwienie handlu dla rolników 
i ich domowników. 
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