
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/289/22 

RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  

i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu 

Na podstawie 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) w związku z art. 18 ust. 2  

pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się miejsce położone w Sulikowie przy Placu Wolności na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 615, obręb Sulików do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. 

2. Położenie miejsca, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu, o którym mowa w uchwale określa regulamin stanowiący załącznik nr 2  

do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Bogusław Świątek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

Poz. 421



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 

Nr XXXVII/289/22 

Rady Gminy Sulików 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Przewodniczący  Rady  

                                                                                                                            Bogusław Świątek 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 421



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/289/22 

Rady Gminy Sulików 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

 

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

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

i ich domowników w piątki i soboty. 

§ 2. W wyznaczonym miejscu, o którym mowa w uchwale - bez opłaty targowej - mogą być sprzedawane 

w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie 

rolnym rolników dokonujących sprzedaży. 

§ 3. 1. Handel o którym mowa w uchwale może odbywać się: 

1) z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki; 

2) ze stanowiska handlowego; 

3) z samochodu, przyczepy, platformy. 

§ 4. 1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu z zachowaniem ciągu 

komunikacyjnego. 

2. Handel na ulicach przyległych do wyznaczonego miejsca jest zabroniony. 

§ 5. W wyznaczonym do handlu miejscu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona  

jest sprzedaż towarów oraz samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem handlu. Pozostałe 

pojazdy należy parkować poza wyznaczonym miejscem. 

§ 6. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego 

wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż. 

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, 

a odpady i śmieci usunięte. 

§ 7. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z miejsca 

wyznaczonego do handlu. 
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