
                         PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ……...  lutego 2022 roku 

 

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 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 

29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

wyznacza się plac targowy znajdujący się za budynkiem Urzędu Gminy Przemęt stanowiący 

działkę o numerze ewidencyjnym 645/3 położną w obrębie ewidencyjnym Przemęt. 

§ 2. 1. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na miejscu wyznaczonym, o którym mowa w § 1, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu sprawuje Wójt Gminy Przemęt. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Przemęt. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

            

                                 Elżbieta Wita 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …… lutego 2022 roku 

 

 Stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021r., 

poz. 2290), obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. Rada Gminy Przemęt uchwala regulamin 

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

w wyznaczonych miejscach.  

 Uchwała wprowadza regulamin korzystania z miejsca wyznaczonego do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i wskazuje na czas jego 

udostępniania oraz sposób z jego korzystania z uwzględnieniem ciągów pieszych i jezdnych.  

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

        Wójt Gminy Przemęt 

        /-/ Janusz Frąckowiak 

 

 


