
UCHWAŁA NR XLIII/283/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsce na terenie gminy Łysomice do prowadzenia handlu w piątki                       
i soboty przez rolników i ich domowników - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 283/1 
w Łysomicach (zlokalizowana przy ul. Leśnej) 

§ 2. Lokalizację miejsca do prowadzenia handlu określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Uchwala się Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu wskazanym w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Załącznik nr 1  

do uchwały  Nr XLIII/283/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

 

Szczegółowy obszar wyznaczonego miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników 
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Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu  
 
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonym miejscu tj. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 283/1 w 
Łysomicach (zlokalizowanej przy ul. Leśnej).  
§ 2. 1. Użytkownikiem wieczystym wyznaczonego miejsca jest Gmina Łysomice. 
2. Zarząd i nadzór nad wyznaczonym miejscem sprawuje Wójt Gminy Łysomice. 
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) Zarządcy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łysomice; 
2) Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika/podmiot wyznaczony przez Wójta Gminy 
Łysomice; 
3) punkt sprzedaży - należy przez to rozumieć wyodrębnioną powierzchnię sprzedażową, na której 
prowadzony jest handel. 
4) handlującym  - należy przez to rozumieć rolników i ich domowników. 
§ 4. Wyznaczone miejsce jest czynne w piątki od godz. 16:00 do 19:00 i soboty od godz. 07:00 do 15:00.  
§ 5. 1. Na wyznaczonym miejscu mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze w rozumieniu 
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). 
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 
przepisach. 
3. Dokonywanie przez sprzedającego dla potrzeb punktu sprzedaży czynności zaopatrzeniowe nie mogą 
powodować ograniczeń lub utrudnień ruchu drogowym i pieszym. 
§ 7. 1. Na wyznaczonym terenie nie obowiązuje rezerwacja stanowisk – punktów sprzedaży. 
2. Handlujący zajmuje wybrany przez siebie punkt sprzedaży i prowadzi w nim handel.                        
3. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia handlu w 
danym dniu i opuszczenia miejsca do prowadzenia handlu lub jego części.  
§ 8. Na wyznaczonym miejscu zabrania się: 
1) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi punktami sprzedaży; 
2) wystawiania towaru poza granice puntu sprzedaży, z którego prowadzony jest handel; 
3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów sprzedaży; 
4) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża; 
5) pozostawiania na placu targowym po zakończeniu handlu rzeczy stanowiących własność Sprzedającego 
(skrzynki, palety, itp); 
6) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń i 
innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych; 
7) umieszczania banerów, reklam, tablic, plakatów, itp. bez zgody Administratora; 
8) kolportażu wszelkiego rodzaju ulotek, druków reklamowych, itp. bez zgody Administratora. 
9) parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży. 
 
 
§ 9. Do obowiązków sprzedającego należy w szczególności: 
1)    utrzymywanie czystości i porządku stanowiska handlowego oraz terenu wokół; 
2) pozostawianie stanowiska handlowego po zakończeniu sprzedaży w stanie uporządkowanym. 
§10. Do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu uprawniony jest Zarządca oraz Administrator. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/283/2022

Rady Gminy Łysomice

z dnia 24 maja 2022 r.
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika 
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

Uchwała  numer XLIII/283/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie 
wyznaczenia miejsc  do prowadzenia handlu w piątki i soboty  przez 
rolników i ich domowników oraz  uchwalenia Regulaminu 
określającego zasady  handlu w piątki i soboty   przez rolników i ich 
domowników  - projekt uchwały Nr  XLIII/283/2022” została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0. 

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 24.05.2022 16:41:39 

Radni zagłosowali jak poniżej: 
Jestem za Jestem przeciw 

1. Marian Błaszkiewicz BRAK 
2. Krzysztof Borowiec 
3. Marcin Chojna 
4. Denis Dembek 
5. Kazimierz Kamiński 
6. Czesław Karasiewicz 
7. Tomasz Kęder 
8. Robert Kożuchowski 
9. Artur Lubomski 

10. Paulina Opałka-Wiśniewska 
11. Krystian Polak 
12. Piotr Pyrek 
13. Roman Wojda 
14. Tomasz Sielczak
15. Anna Zmarzły 

Wstrzymuję się 
Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
BRAK BRAK 
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