
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/269/22 
RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 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) 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, 
na targowisku zlokalizowanym przy ul. Korczaka w Brzegu Dolnym w części działki ewidencyjnej 3/38 arkusz 
mapy nr 7, stanowiącej własność Gminy Brzeg Dolny. 

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

§ 2. Ustala się zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonych miejscach zwane "Regulaminem prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu", który stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Lech 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1396



 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLIII/269/22 z dnia 23 lutego 2022 
roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i 
ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/269/22 

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

 

Regulamin zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników  

i ich domowników na wyznaczonym miejscu 

 

§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

w części działki ewidencyjnej numer 3/38, arkusz mapy numer 7, położonej w Brzegu Dolnym przy  

ul. Korczaka. 

§ 2. Administratorem miejsca do prowadzenia handlu jest Gmina Brzeg Dolny z siedzibą przy ul. Kolejowej 

29, 56-120 Brzeg Dolny. 

§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na miejscu do prowadzenia handlu. 

§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są wyłącznie rolnicy i ich domownicy 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290). 

§ 5. Przedmiotem handlu na wyznaczonym miejscu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz 

wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

§ 6. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu jest czynne w każdy piątek i sobotę od godziny 7.00  

do godziny 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 7. Miejsce do prowadzenia handlu oznaczone jest tablicą informacyjną o treści "Miejsce do prowadzenia 

w piątki i soboty handlu przez rolników i ich domowników" oraz tablicą informacyjną z regulaminem miejsca 

do prowadzenia handlu. 

§ 8. 1. Handel może odbywać się z ręki, z własnych stołów handlowych lub z pojazdów. 

2. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz sposób ustawiania pojazdów i stoisk do prowadzenia handlu 

powinny być ustalone z gospodarzem (pracownikiem) Miejskiego Placu Targowego w Brzegu Dolnym. 

3. Rezerwacja stanowisk handlowych dokonywana jest po uiszczeniu miesięcznej opłaty rezerwacyjnej 

u inkasentów opłaty targowej. 

4. W ramach wolnych miejsc handlowych, handlu mogą dokonywać również osoby nieposiadające rezerwacji 

stanowisk handlowych. 

§ 9. Inkasenci opłaty targowej ustaleni przez Radę Miejską w Brzegu Dolnym uprawieni są do dokonywania 

kontroli handlujących w zakresie spełniania przesłanek uprawniających ich do dokonywanego handlu  

na wyznaczonym miejscu przeznaczonym dla rolników i ich domowników. 

§ 10. 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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1396


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2

		2022-03-15T10:20:19+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




