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zania .!1.?. marca 2022 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie wyznaczenia miejsc do
prowadzenia handlu w piatki isoboty przez rolnik6w iich domownik6w oraz
uchwalenia regulaminu okre5lajqcego zasady prowadzenia tego handlu.

Na podstawie art. 5 ust. l iust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwaly
Nr 1)(/138/1 5 z dnia 26 czenvca 201 5 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z Gdq dzialalnosci pozytku publicznego

i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie, projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Uz
Woj. Sl. z 2015 r. po2.3888)

zarzqdzam, co nastepuje :

1.

sl
Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu
w piatki i soboty przez rolnikdw i ich domownikow, oraz uchwalenia regulaminu
okre6lajacego zasady prowadzenia tego handlu.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 11.03.2022 r. do 17 .03.2022 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe otaz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze
zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszae
1) w formie pisemnej na adres: Zazqd Drcg i Sluzby Komunalne ul. Polna 6 44-238

Czerwionka - Leszczyny (decyduje data wptywu)
2) poc1a elektronicznq na adres e-mail 4disk@czerwionkaleszczyny.com pl

3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4277 543wewn.27.
Udzielanie wyjaSnieh orcz przyimowanie wniosk6w i opinii dotyczecych projektu uchwaly
nalezy do kompetencji Dyrektora Zazqdu Dr6g i Sluzb Komunalnych.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1ust.'1 stanowi zalecznik do niniejszego Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez wwpodmioty opinii w terminie okreslonym w $ 1 ust. 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.

4.

2.
3.

1.

2.



1.

2.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu Gminy i Miasta
w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w-sprawie wyznaczenia mt_eJs9 do prowadzenia handlu w piqtki i soboty przez rotnik6w i ichdomownik6w oraz uchwalenia regulaminu okre6lajqcego'zasady prowadzenia tego handtu

18ygt2pkt. 15 oraz art.41 ust. l ustawy zdnia gmarca 1990r. osamozqdzieg 
.22021.t. poz 13722p62n. zm.) wzwiqzku zarl.3ust. l oraz art.sustawy zonia2 1r.^ o ulatwieniSgh w prowadzeniu franOlu w piqtki i soboty przez rolnik6w i ichd 22021 r.poz.229O)

Rada Miejska w czenrvionce-Leszczynach uchwara, co nastgpuje:

s1.
handlu w piqtki isoboty pzez
bami rqkodziela wytwozonymi
3 Maja - dzialka nr 307411 or

nr 5014/330.

s2.

do ,ffTi3:g;:TttJ:[?lffi:''_T!.J:ffi:[:-iff,?l,y,irffJiji[1#H
do

s3.
\Afkonanie uchwaly powieza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa

Slqskiego.

tut
iimi

ld' D1 EBEAM-B6404C1 7-9677 -0F 13CEFB0/4B. projekt
Strona 1



Zalqcznik do uchwaty Nr

Rady Mlejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia.................... r.

Regulamin okresraiqcy zasady prowadzenia handru w pietki isoboty przez rornik6w iich
domownik6w na wyznaczonych miejscach na Targowisku Mieiskim w'czerwionce oraz na

Targowisku Miejskim w Leszcrynach

s1.

. t Rolnicy i ich domownicy mogq prowadzic handel na Targowisku Miejskim w dzielnicy CzeMionkaina Targowisku Miejskim w dzielnicy Leszczyny od 6.oo do 14:oo w kazdy'piqtet isoootq isq-;otnieni
zgodnie z art.16 pkt 2 z dnia 12 stycznia ,1991 

r. o podatkach i opratach roxitnyil oo opraty targ;ej.
prowadzona bedzie spzedaz wytwozonych we

czych, wymienionych w zalqczniku I do Traktatu
i dzieyzny, a tak2e produktow pzetwozonych
dukt6w wymienionych w zalqczniku I do Traktatu

b dziczyzny oraz wyrob6w rgkodziela wytwozonych

s2.
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu sq:

1)rolnik_ w rozumieniu art. 6 pkt '1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym
rolnik6w,

2) domownik - w rozumieniu al..2 pkt 2 ustawy z dnia 29 pa2dzienika 2021 r. o ulatwieniach
w prowadzeniu handlu w piqtki i soboty pzez rolnikow i ich domownik6w.

2. Osoby dokonujqce spzedaZy zob aktualnych dokument6w
potwierdzajqcych to2samos6, dokument6w prawnien okre6lonych w $2 ust.1 oruz zlozenia oSwiadczenia stanowiqcego za ulaminu.

s3.
'1. Ka2dy ze sprzedajqcych powinien zajqe wyznaeone miejsce handlowe.

2. Zabrania siQ sprzedazy towar6w poza miejscem do tego wyznaczonym.

. .3.zabftnia sig sytuowania stanowisk spzedazy w obrebie ciqgu komunikacyjnego, na drodze
dojazdowej i dojsciach do miejsc handtu.

4. Spzedaz w miejscu handlu odbywa si? ze stoisk, skagan6w, samochod6w, ptzyczepy bqd2 z rqki.

5. Na targowisku mogq znajdowac siQ iedynie pojazdy, z ktorych prowadzona jest spzedaz towarow
oraz samochody sluzqce do transportu towar6w bgdqcych przedmiotem handlu na iargowisku.

s4.

- 
Do prowadzenia handlu w piqtki isoboty pzez rolnik6w iich domownik6w w miejscach okreslonych

w s 1 uchwaty, nie stosuje siQ przepis6w uchwaly nr xxlvlzlgtlz Rady Miejski;j w czeMionce -
Leszczynach z dnia 14 wzesnia 2012 r. w sprawie loka ch na terente
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny (Dz. Ulz Woj. S 1 ust.4, S
2 ust. 2, S 4, Regulaminu Targowisk Miejskich w Gminie

ld: EEA62CF3-9A3C-4435-8FCD-A01 323B9D42B. projekt Strona 1



Zalqcznik do Regulaminu okre6lajqcego zasady

prowadzenia handlu w piqtki i soboty przez rolnik6w i

ich domownik6w

il;;"ili;
;;""'r'

Niniejszym oSwiadczam, zejestem rolnikiem/domownikiem* w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (Dz. U. 22021 r. po;.
266 ze zm.) - tj. jestem osobq pelnoletniq, osobE frzycznq, zamieszkujqcq i prowadzqcq
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Eosobi6cie i na wlasny rachunek, dzialalnos6 rolniczq w pozostajEcym w moim
posiadaniu gospodarstwie rolnym*,

EdzialalnoS6 rolniczE w ramach grupy producentow rolnych*,

!osobq, ktora przeznaczyla grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego
do zalesienia*

O6wiadczam,2e'.

DProdukty rolne, spozywcze wymienione w zalqczniku 1 do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroby rqkodziela lub/i produkty pzetworzone z
pzeznaczeniem do spozycia z wykorzystaniem produktow wymienionych w zalqczniku
1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ktorymi handlujg na ierenie
targowiska miejskiego w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Czerwionka/Leszc zyny*
powstaly w moim gospodarstwie rolnym.*

EHandlujQ runem leSnym itlub dziczyznq.*

li-orqc pod uwagg powy2sze, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 pa1dziernika
2021r. o ulatwieniach w prowadzeniu handtu w piqtki i soboty przez rolnikow i ich
domownikow (Dz. U.2021 po2.2290) podlegam zwolnieniu od oplatytargowej.

* - zaznaczyC wla6ciwe

(czytelny podpis)


