
 

 

UCHWAŁA NR 364/VIII/2022 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsca oraz uchwalenia regulaminu funkcjonowania miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i w soboty przez rolników w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie 

Na podstawie 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) i art. 3 ust. 1, art. 5 i 6 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 się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się nieodpłatne miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonym miejscu o którym jest mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko: 

Ryszard Jastrzębski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2022 r.

Poz. 697



Załącznik nr 1 do uchwały nr 364/VIII/2022 

Rady Gminy Kłodzko 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/VIII/2022 

Rady Gminy Kłodzko 

z dnia 31 stycznia 2022 r.  

 

REGULAMIN  

w sprawie zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników  

w wyznaczonym miejscu 

 

§ 1. Regulamin dotyczy rolników i ich domowników zwolnionych od opłaty targowej zgodnie 

z art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 

prowadzących handel produktów rolnych i spożywczych w piątki i soboty. 

§ 2. Na miejscu zlokalizowanym na części działki nr 573/5 AM-11 obręb Ołdrzychowice Kłodzkie, gmina 

Kłodzko, położonej przy ul. Kłodzkiej, mogą być sprzedawane tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby 

rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

§ 3. Miejsce do prowadzenia handlu czynne jest piątki i soboty, z pominięciem dni świątecznych. 

§ 4. Miejsce do prowadzenia handlu jest czynne od godziny 7.00 do godziny 16.00. 

§ 5. Na miejscu do prowadzenia handlu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

§ 6. Osoby prowadzące handel zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży. 

§ 7. Na wyznaczonym miejscu mogą znajdować się tylko pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż 

towarów oraz samochody służące do transportu towarów będących przedmiotem handlu. Pozostałe pojazdy 

należy parkować poza terenem działki 573/5 w obręb Ołdrzychowice Kłodzkie. 

§ 8. Rolnicy oraz ich domownicy winni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby 

nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów. 

§ 9. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży i po jej zakończeniu utrzymanie w czystości 

miejsca sprzedaży, a odpady i śmieci należy usunąć do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych  

na terenie targowiska. 

§ 10. Skargi i wnioski związane z działalnością miejsca do prowadzenia handlu przyjmowane będą 

w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul Okrzei 8a, Kłodzko, pok. 412 oraz telefonicznie, tel.74/647-41-41. 
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