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 Zarządzenie Nr 174/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
  z dnia 18 maja 2022 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

  z up. Wójta  
   

                       Alicja Sokołowska     
           Zastępca Wójta          

 
 

 
 

 
                                                                                                   



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 174/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 18 maja 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY NIEPORĘT 

 
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
 
    Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza 
się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, stanowiącego 
załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 18 maja 2022 r.  
    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 23 maja 2022 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1,  w terminie do dnia 23 maja 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy 
przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 



3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 

                                z up. Wójta 
 

                                                                                                          Alicja Sokołowska 
                                                                                                         Zastępca Wójta 

 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia 
Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-projekt- 

 
 
 

UCHWAŁA Nr ………. 
RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia ………………… 
 

w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i 
ich domowników oraz  przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i 
soboty  przez rolników i ich domowników 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 
października 2021 r. o ułatwieniach wprowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i 
ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników 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 oraz wyrobami rękodzieła 
wytworzonymi w gospodarstwie rolnym zlokalizowane przy ul. Jana Kazimierza w 
miejscowości Nieporęt, na części działki nr ew. 313/7 zaznaczonej na mapie sytuacyjnej 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Przyjmuje się  Regulamin miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sporządził: 
Agnieszka Ogonowska 
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 

 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr ………. 
                                            RADY GMINY NIEPORĘT 

                                     z dnia ………………… 
 

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

 
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyznaczonego miejsca do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników przy ul. Jana Kazimierza w 
Nieporęcie na części działki nr ew. 313/7. 
§ 2. Miejsce do prowadzenia handlu jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: "Miejsce 
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników". 
§ 3. Dopuszcza się handel w wyznaczonym miejscu w piątki i w soboty w godzinach od 7.00 
do 15.00. 
§ 4. W wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1 mogą być sprzedawane wyłącznie 
produkty wskazane w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach wprowadzeniu 
handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników, tj. produkty rolne lub 
spożywcze, wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z 
wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 
§ 5.  
1. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do: 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 
pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status 
ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o 
ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników; 
2) przestrzegania regulaminu miejsca do prowadzenia handlu; 
3) zachowania czystości w trakcie prowadzenia handlu w obrębie zajmowanego 
stanowiska; 
4) pozostawienia zajmowanego miejsca handlu i jego otoczenia w należytym porządku,  
a w szczególności usunięcia z miejsca do prowadzenia handlu wszystkich opakowań (np. 
kartony i inne opakowania) oraz odpadów po sprzedawanych produktach; 

2. Uprawnionym do prowadzenia handlu zabrania się: 
1)  montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża; 
2) pozostawiania po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących własność uprawnionych do 
prowadzenia handlu (skrzynki, palety, itp.). 

§ 6. Prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu mają 
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Nieporęcie i Straż Gminna w Nieporęcie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr ………. 
                                            RADY GMINY NIEPORĘT 

                                                                           z dnia ………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

 
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


