
ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2022 
WÓJTA GMINY GASZOWICE 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady 

prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.7.39.2015 z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Gaszowice 
zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady 
prowadzenia tego handlu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 13.05.2022 r. do 16.05.2022 r. 

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać: 

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl, 

c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4327141. 

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Sekretarz Gminy 
Grażyna Pierchała tel.: 32 4327143, e-mail:  ug@gaszowice.pl. 

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.gaszowice.pl 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.57.2022 

Wójta Gminy Gaszowice 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Projekt 
 

UCHWAŁA NR …………………… 
RADY GMINY GASZOWICE  
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 tego handlu  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr OG-
BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 
 

Na wniosek Wójta Gminy Gaszowice 
Rada Gminy Gaszowice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia 
z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
runem leśnym lub dziczyzny na terenie stanowiącym własność Gminy Gaszowice,  na działkach oznaczonych 
numerem 1685/69 i 1684/69 położonych w obrębie ewidencyjnym Gaszowice przy ulicy Rydułtowskiej 7, 
obok Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. 
 
§ 2. Przyjmuje się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr …………………… 
                                                        Rady Gminy Gaszowice  

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

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
na wyznaczonym miejscu w Gminie Gaszowice 

 
 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonym miejscu w Gminie Gaszowice na działkach oznaczonych numerem 1685/69 i 1684/69 
położonych w obrębie ewidencyjnym Gaszowice przy ulicy Rydułtowskiej 7, obok Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach. 
 
2. Miejsce prowadzenia handlu jest czynne: 
1)  w piątki w godzinach od 7.00 do 17.00, 
2) w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00, 
 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
3. Handel dozwolony jest na zasadach określonych prawem oraz niniejszym regulaminem. 
 
4. Ustala się następującą organizację pracy miejsca do handlu: 
1) sprzedaż może być prowadzona w zależności od rodzaju sprzedawanego produktu, z zachowaniem zasad 
sanitarnych ze straganów, stołów, z ręki, wiadra, kosza i skrzynki, również z samochodów i przyczep, 
2) zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym. 
 
§ 2. 1. Na stoiskach sprzedażowych winna znajdować się informacja o gospodarstwie rolnym, w którym 
produkty zostały wytworzone. 
2. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia handlu środkami spożywczymi określają 
odrębne przepisy. 
 
§ 3. Sprzedający i inne osoby przebywające na miejscu do handlu powinny wykonywać swoje czynności w taki 
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w zakupie. 
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