
UCHWAŁA NR L/358/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki 
i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz 

wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi          
w gospodarstwie rolnym. 

§ 2. 1. Targowisko jest dostępne dla rolników i ich domowników, czynne w piątki w godz. 
7.00-15.00 oraz w soboty w godz. 7.00-13.00. 

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) wytwarzane w gospodarstwie rolnika. 

§ 3. Rolnik albo jego domownik, na wezwanie Zarządcy, okazuje następujące dokumenty: 
numer gospodarstwa lub nakaz podatkowy podatku rolnego, zaświadczenie o prowadzeniu 
działów specjalnych produkcji rolnej wystawione przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenie 
o zarejestrowaniu sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego wydane przez 
Inspektorat Weterynarii. 

§ 4. 1. Zarządca wskazuje rolnikowi albo jego domownikowi jedno miejsce spośród miejsc do 
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. 

2.  Handel może odbywać się z ręki, kosza lub rozstawionych stoisk handlowych na rampie 
w obrębie wyznaczonego miejsca. 

3.  Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający 
identyfikację prowadzącego handel. 

§ 5. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia 
zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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