
UCHWAŁA NR XXXII/190/222 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 18 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.)  art. 3 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 Gminy Krasnosielc 
uchwala, co następuje : 

§ 1.       W Uchwale Nr XXX/182/2022 Rady Gminy 
Krasnosielc z dnia 11 marca 2022 roku   w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu  
Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu 
otrzymuje brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały.       

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc.     
  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/190/222 

Rady Gminy Krasnosielc 

z dnia 18 maja 2022 r. 

Regulamin prowadzenia handlu  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym 
miejscu. 

§ 1. Regulamin  określa zasady prowadzenia handlu  zwolnionego od opłaty targowej w piątki 

i  soboty przez rolników i ich domowników stosownie ustawy. 

§ 2. Wyznaczone uchwałą miejsce jest dostępne dla handlujących  od godziny 7:00 do godz. 14:00. 

§ 3. Przedmiotem sprzedaży na wyznaczonych miejscach prowadzonego przez rolników i ich domowników 
handlu w piątki i soboty mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku 1 do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem 
do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu  Unii 
Europejskiej runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. 

§ 4. Do obowiązków sprzedającego należy pozostawienie stanowiska handlowego, po zakończeniu 
sprzedaży, w stanie uporządkowanym. 
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