
UCHWAŁA NR XXVIII/286/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
oraz regulaminu określający zasady prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 3 i 5 ustawy z dnia 29 października 2020 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, na 
którym przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone 
w gospodarstwie rolnym, na części działki położonej w miejscowości Wierzbinek oznaczonej nr ewidencyjnym 
60/37, obręb geodezyjny Chlebowo, której granice określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały. 

§ 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 nr 2 do niniejszej 
uchwały. 2. Nadzór nad miejscem do prowadzenia handlu sprawuje Wójt Gminy Wierzbinek. 3. Wykonanie 
uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Walicka





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/286/22

Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 3 marca 2022 r.

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

§ 1.  1. Miejsce do handlu znajdujące się na części działki położonej w miejscowości Wierzbinek oznaczonej nr 
ewidencyjnym 60/37 obręb geodezyjny Chlebowo przeznaczone jest do prowadzenia handlu 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, runa leśnego lub dziczyzny, zwane 
jest dalej miejscem do handlu. 2. Handel dozwolony jest na zasadach określonych prawem oraz niniejszym 
regulaminem. 

§ 2.  1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych. 2. Każda osoba prowadząca handel 
zobowiązana jest do oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, 
z którego pochodzą, a jeżeli sprzedający nie zna pochodzenia towaru, do oznaczenia towaru ,,nieznanego 
pochodzenia" 3. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży muszą mieć z zachowaniem przepisów odrębnych – 
oznaczoną cenę, prezentowaną w widocznym miejscu albo oznaczenie wskazujące na możliwość ceny w drodze 
negocjacji. 

§ 3.  1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych. 2. Każda osoba prowadząca handel 
zobowiązana jest do oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, 
z którego pochodzą, a jeżeli sprzedający nie zna pochodzenia towaru, do oznaczenia towaru ,,nieznanego 
pochodzenia" 3. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży muszą mieć z zachowaniem przepisów odrębnych – 
oznaczoną cenę, prezentowaną w widocznym miejscu albo oznaczenie wskazujące na możliwość ceny w drodze 
negocjacji. 

§ 4.  1. Rolnicy lub ich domownicy prowadzący handel w wyznaczonym miejscu zobowiązani są do: a/ 
przestrzegania niniejszego regulaminu, b/ przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, 
porządkowych, przeciwpożarowych oraz dotyczących praw konsumenta, c/ używania sprawnych i z ważną 
legalizacją narzędzi pomiarowych: narzędzia pomiarowe powinny być tak użytkowane, aby kupujący mieli 
możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności warzenia, mierzenia i liczenia, d/ utrzymania miejsca 
prowadzonego handlu w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia sprzedaży jak i po jej 
zakończeniu, e/ poddania się kontroli przez organy do tego uprawnione, f/ stosowania się do zarządzeń 
i postanowień wydanych przez Wójta Gminy Wierzbinek. 2. Sprzedający i inne osoby przebywające na miejscu do 
handlu powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w zakupie 
towarów oraz w korzystaniu innym osobom z pozostałej części działki nieprzeznaczonej do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 5.  Skargi i wnioski dotyczące miejsca do handlu mogą być składane do Wójta Gminy Wierzbinek.




