
 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia .................... 2022 r. 

 
w sprawie  wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników  

i ich domowników  na terenie Gminy Kulesze Kościelne 

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, z późn. 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 Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się parking znajdujący się przy ul. Łąkowej w Kuleszach Kościelnych (numer 

ewidencyjny działki 17/33, 23/9)  jako miejsce do  prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników. 

§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników  

na wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                    Grzegorz Kossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr ................ 

Rady Gminy Kulesze Kościelne 

z dnia....................2022 r. 

 

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników  

na wyznaczonym miejscu 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu  w piątki i soboty przez rolników i 

ich domowników, na wyznaczonym miejscu zlokalizowanym w Kuleszach Kościelnych - parking przy 

ul. Łąkowej  (numer ewidencyjny działki 17/33, 23/9). 

2. Handel na wyznaczonym miejscu odbywa się w godzinach od 500  do 1300  w każdy piątek i 

sobotę, z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.  

§ 2.  Na wyznaczonym miejscu, bez opłaty targowej, mogą być sprzedawane wyłącznie produkty 

wskazane w ustawie 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). 

§ 3. Handel produktami wskazanymi w § 2 niniejszego regulaminu może odbywać się na 

następujących rodzajach stanowisk: 

1)  stanowiska zadaszone- stragany,  

3) stanowiska niezadaszone – ławy, stoły, wieszaki. 

§ 4. Na wyznaczonym do handlu miejscu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których 

prowadzona jest sprzedaż towarów, oraz samochody służące do transportu towaru będącego 

przedmiotem handlu. Pozostałe pojazdy należy parkować poza wyznaczonym terenem. 

§ 5. Rolnicy oraz ich domownicy w miejscu wyznaczonym do handlu powinni wykonywać swoje 

czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie 

towarów. 

§ 6. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości 

i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż. 

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym 

i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych 

na terenie wyznaczonym jako miejsce do handlu. 

3. Każdy rolnik lub domownik na wezwanie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika  

Urzędu Gminy, powinien okazać dokumenty potwierdzające status rolnika lub domownika w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników. 

 

 


