
Uchwała Nr XLIV/456/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 marca 2022 roku 

 

 

 

w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu 

                    

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 3, art. 5 i art. 6 

ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2290) Rada Gminy Masłów 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników w Masłowie Pierwszym na części działki nr 875/8. 

 

§ 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 uchwały. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 



Uzasadnienie 

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 29 października 

2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Gminy Masłów zobowiązana została do 

wyznaczenia miejsca do handlu przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonych miejscach. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Załącznik do uchwały Nr XLIV/456/2022 

                                          Rady Gminy Masłów  

                                       z dnia 24.03.2022r. 

 

REGULAMIN 

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

na wyznaczonym miejscu -  w Masłowie Pierwszym na części działki nr 875/8 . 

 

§ 1. Handel na wyznaczonym terenie części działki nr 875/8 o pow. ok 0,10 ha., położonej w 

Masłowie Pierwszym odbywa się z w godzinach 13:00 – 18:00 w każdy piątek oraz w 

godzinach  6:00 – 13:00 w każdą sobotę, za wyjątkiem: 1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia, 1 

listopada, 11 listopada, 25 i 26 grudnia. 

§ 2. Na wyznaczonym terenie o którym mowa § 1 uchwały – bez opłaty targowej – mogą być 

sprzedawane w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, wymienione w 

załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną, a także 

produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów 

wymienionych  w załączniku I Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym 

lub dziczyzny oraz wyrobów rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników 

dokonujących sprzedaży. 

§ 3. Handel mogą prowadzić: 

1.) rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. O ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1535) 

2.) domownik – osoba bliska rolnikowi, która: 

a) ukończyła 15 lat; 

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie 

jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie; 

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy. 

§ 4. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu z zachowaniem 

linii stanowisk i ciągów komunikacyjnych. 

§ 5. Zabrania się na wyznaczonym terenie handlu; 

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych, 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

3) spożywania napojów alkoholowych, 



4) zaśmiecania terenu. 

§ 6. W miejscu wyznaczonym do handlu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których 

prowadzona jest sprzedaż towarów oraz samochody służące do transportu towaru będącego 

przedmiotem handlu. 

§ 7. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty na wyznaczonym miejscu 

zobowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu, 

2) pozostawienia  uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej, 

3) wykonywania poleceń zarządcy dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych, 

4) na wezwanie zarządcy okazać artykuły i towary stanowiące  przedmiot handlu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 


