
UCHWAŁA Nr 307/XLII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu 

przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy 

Miasta Gostynina 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 

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 Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na terenie Miejskiego Centrum Handlowego 

Stara Betoniarnia w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej 32. 

2. Położenie miejsca zwane dalej Targiem Rolnym, o którym mowa w ust. 1, 

określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

 

§ 2. 

Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o których 

mowa w § 1 uchwały, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4. 

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

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Andrzej Hubert Reder 



UZASADNIENIE 

 

 W myśl art. 3 ust. 1 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.  

 Najbardziej optymalną lokalizacją jest miejsce wyznaczone na terenie 

Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia”. Od wielu już lat na tym 

terenie prowadzony jest handel m. in. produktami rolnymi przez co mieszkańcy 

znają to miejsce. Ponadto Centrum posiada optymalną infrastrukturę, media, 

obszerny i bezpłatny parking, całodobowy dostęp do obiektów, monitorowaną i 

chronioną fizycznie przestrzeń, bliską lokalizację stałych punktów handlowo-

usługowych, a także zaplecze sanitarne.  

 Ponadto rada gminy na podstawie 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) uchwala regulamin określający 

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

na wyznaczonych miejscach. 

 Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały. 

 

 


