
UCHWAŁA NR XXXV/219/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 24 lutego2022 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy 

Bądkowo. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; ze zm.)! oraz 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 Gminy Bądkowo uchwala, co 

następuje: 

$ 1.Przyjmuje się zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonym miejscu, zwane "Regulaminem miejsca prowadzenia handlu 

w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników". 

$ 2. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Bądkowo 

$ 3.1. Targowisko jest dostępne dla rolników i ich domowników, czynne w piątki i soboty 

od godziny 6:00 do końca targu, tj. W zależności od zainteresowania sprzedażą. 

2. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 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). 

$ 4. 1.Handel może odbywać się: 

1) łącznie na 18 stanowiskach, z czego 12 stanowisk znajduje się w wiacie handlowej, 6 w 

strefie niezadaszonej, 

2) z pojazdów na pozostałej części wyznaczonego miejsca. 

3. Pojazdy na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być ustawiane w ten sposób, 

aby nie tarasować przejazdu przyległymi drogami. 

$ 5. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia 

zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handłu. 

$ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo 

  

1 Dz.U. z 2021 r., poz. 1834



$ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXV/219/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty 

przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy 

Bądkowo. 

Zgodnie z 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) 

obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. I w/w ustawy. 

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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