
UCHWAŁA NR 240.XXXVII.2022 
RADY GMINY STARCZA 

z dnia 30 maja 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) 

Rada Gminy Starcza 
 uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się miejsce na terenie gminy Starcza do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników - na gminnym placu (działka nr 984/3) przy ul. Targowej 

w Starczy. 

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

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza. 

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

Województwa Ślaskiego. 

  
Przewodnicząca Rady Gminy 

 
mgr Ewa Jędrzejewska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 240.XXXVII.2022 
Rady Gminy Starcza 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Starcza 

§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego z opłaty targowej dokonywanego przez 

rolników i ich domowników prowadzonego w oparciu o przepisy 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) zwanej dalej ustawą. 

§ 2. Przedmiotem handlu mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby 

rękodzieła wytworzonego w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ustawie. 

§ 3. Miejsce wyznaczone do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników jest udostępnione na gminnym placu (działka nr 984/3) przy ul. Targowej 

w Starczy od godziny od 6.00  do 15.00. 

§ 4. 1. Rolnicy i ich domownicy prowadzący  sprzedaż  na wyznaczonym miejscu zobowiązani 

są do zajmowania wyłącznie powierzchni wyznaczonej do handlu. 

2. Sprzedaż na Targowisku prowadzona jest ze straganu lub stołu. 

§ 5. Po zakończeniu sprzedaży, rolnicy i ich domownicy prowadzący sprzedaż zobowiązani są 

do przywrócenia zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu tj. miejsce 

winno pozostać w stanie czystym i uporządkowanym. 
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Lokalizacja miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i domowników na gminnym placu (działka nr 984/3) przy ul. Targowej w Starczy. 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 240.XXXVII.2022
Rady Gminy Starcza
z dnia 30 maja 2022 r.
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