
UCHWAŁA NR LIV/439/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały LIII/433/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonych miejscach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 3, art. 5 i art. 6 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 Bystrzcy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr LIII/433/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 
wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się: 

1) stanowiska na terenie Targowiska Miejskiego w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Strażackiej 
13, według załącznika graficznego nr 2; 

2) plac przy ul. Strażackiej, stanowiący część działki nr 933/3, według załącznika graficznego nr 3. na 
miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.”; 

2) § 3 regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonych miejscach na Targowisku Miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zarządca wskazuje rolnikowi albo jego domownikowi miejsca do prowadzenia handlu przez 
rolników i ich domowników.”; 

3) § 6 pkt 4 regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonych miejscach na Targowisku Miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 4) używania substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji 
psychoaktywnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr LIV/439/2022  

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 lutego 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 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                              
w drodze uchwały wyznacza miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników, ponadto zgodnie z art. 5 ww. ustawy rada gminy uchwala regulamin określający zasady 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. 

Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Przedłożony projekt zmian uchwały nr LIII/433/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej                  
z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i 
ich domowników na wyznaczonych miejscach uwzględnia uwagi organu nadzoru prawnego Wojewody 
Dolnośląskiego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.  
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