Projekt Nr 2
z dnia 25 marca 2022r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022r., poz. 559) art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.,
poz. 2290) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz
uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu, zmienia się załącznik do uchwały,
który otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ /2022
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN
określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na
wyznaczonym miejscu na targowisku przy ul. Drzymały w Krapkowicach
§ 1. Handel na wyznaczonym miejscu odbywa się w piątki i soboty w godzinach 6:00 – 14:00.
§ 2. 1. Na stoiskach sprzedażowych winna znajdować się informacja o gospodarstwie rolnym, w którym
produkty zostały wytworzone.
2. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia handlu środkami spożywczymi określają
odrębne przepisy.
§ 3. Sprzedający i inne osoby przebywające na miejscu do handlu powinny wykonywać swe czynności
w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w zakupie.
§ 4. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na miejscu do handlu
zobowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w
szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących
praw konsumenta,
3) stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Burmistrza Krapkowic,
4) używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych; narzędzia pomiarowe powinny być tak
użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia
i liczenia,
5) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,
6) utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie
prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu
7) poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.
§ 5. Uprawnionymi ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, do prowadzenia kontroli
przestrzegania regulaminu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach (
wyznaczeni inkasenci).
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Uzasadnienie
W związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały w części obejmującej § 2 załącznika do Uchwały Nr
XXXV/414/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu
określającego zasady prowadzenia tego handlu przez organ nadzoru Wojewodę Opolskiego (rozstrzygnięcie
nadzorcze nr PN.III.4131.1.49.2022 Wojewody Opolskiego z dnia 23 marca 2022 r.) należało zmienić w/w
załącznik.
Mając na uwadze wskazane powyżej rozstrzygnięcie nadzorcze podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione i konieczne.
Projekt opracowała:
Sonia Dannheisig-Hreczka,
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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