Projekt
z dnia 28 lipca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników
produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu tego
handlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz
art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ( Dz. U.
z 2021r. poz. 2290) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez
rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi
w załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym
i dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia
oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym - plac przy
remizie OSP w Gorczenicy oznaczony działką nr 26/8- obręb Gorczenica, którego
granicę określa załącznik graficzny , oznaczony jako załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich
domowników na wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Nowakowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Brodnica
z dnia 1 lipca 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Brodnica
z dnia 1 lipca 2022 r.
Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu
w Gminie Brodnica.

§ 1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej
przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty.
§ 2. Na miejscu, o którym mowa w § 1 uchwały - bez opłaty targowej- mogą
być sprzedawane w piątki i w soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze,
o których mowa w § 1 uchwały oraz wyroby rękodzieła wytworzone
w gospodarstwie rolnym.
§ 3. Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest
pracownik Urzędu Gminy Brodnia.
§ 4. Każda osoba prowadząca handel zobowiązana jest do oznaczenia
wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne,
z którego pochodzą, a jeżeli sprzedający nie zna pochodzenia towaru, do
oznaczenia towaru jako „nieznanego pochodzenia”.
§ 5. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży muszą mieć z zachowaniem przepisów odrębnych- oznaczoną cenę, prezentowaną w miejscu
widocznym albo oznaczenie wskazujące na możliwość ustalenia ceny w drodze
negocjacji.
§ 6. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na placu powinni wykonywać
swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać
innym w sprzedaży i zakupie towarów.
§ 7. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.
Sprzedający odpowiada za stan sprzedawanego towaru.
§ 8. Handel może odbywać się: z ręki, z kosza lub rozstawionych stolików
handlowych lub z pojazdów.
§ 9. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione
w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte przez
sprzedającego.
§ 10. W wyznaczonym miejscu zabrania się:
1) prowadzenia wszelkiego rodzaju hazardu;
2) przebywania w stanie nietrzeźwości;
3) spożywania napojów alkoholowych;
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4) używania substancji zmieniających świadomość;
5) niszczenia urządzeń i obiektów.
§ 11. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą
zostać poproszone o opuszczenie miejsca handlu.
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Uzasadnienie
I. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest ustalenie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia
handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy
Brodnica.
II. Omówienie podstawy prawnej:
1. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, który mówi o tym, że w zakresie właściwości rady gminy jest
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy.
2. Art. 3 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu
handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników, który mówi o
tym, że 1) miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. 2) Wyznaczając
miejsce, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację,
bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację
miejsc atrakcyjnych turystycznie.
3. Art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu
handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników, który mówi o
tym, że Rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych
miejscach.
III. Uzasadnienie merytoryczne:
Realizując zapisy ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w
prowadzeniu handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników
wskazano miejsce bezpłatnego handlu dla osób uprawnionych na terenie
Gminy Brodnica. Opracowano również regulamin korzystania z wyznaczonego
miejsca handlu.
IV. Ocena skutków regulacji:
Korzystanie z miejsca handlu zwolnione jest z opłaty targowej.
Brodnica, 01.07.2022r.
Sporządziła:
Sprawdziła:
Kierownik Referatu:

Emilia Kwiatkowska
Paweł Wiśniewski
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