
Projekt 

UCHWAŁA NR XXXVI/229/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 31 marca 2022 roku 

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 559; ze zm.1) 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. W Uchwale 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 § 3.1. 

otrzymuje brzmienie: 

 

„§3.1. Targowisko jest dostępne dla rolników i ich domowników, czynne w piątki i soboty od 

godziny 6:00 do godziny 14:00”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo 

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

Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2022r., poz.583. 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVI229/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 31 marca 2022 roku 

zmieniającej uchwałę 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. 1 w/w ustawy.   

W uchwale należy określić szczegółowo ramy czasowe dostępności targowiska dla 

rolników i ich domowników.  

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest  zasadne. 

 


