UCHW ALA NR XLl29412022
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia

miejsca oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia
i soboty przez rolników i ich domowników.

handlu w piątki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 3 ust. l 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:

§ l. l. Wyznacza się miejsce położone w Lubartowie na działce zlokalizowanej
ul. Kościuszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7.2-228/13, do prowadzenia
rolników i ich domowników.

na Targowisku Miejskim przy
handlu w piątki i soboty przez

2. Położenie miejsca, o którym mowa w ust. l , określa załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
domowników na wyznaczonym miejscu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Lubelskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLl294/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
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ulica Kościuszki
- teren Targowiska Miejskiego w Lubartowie
- miejsce wyznaczone do handlu prowadzonego
przez rolników i ich domowników w piątki i soboty
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLl294/2022
Rady Miasta Lubartów
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
Regulamin prowadzenia

handlu przez rolników i ich domowników
Miejskim w Lubartowie.

§ l. Miejsce wyznaczone do prowadzenia
i soboty od godz. 6.00 do godz. 15.00.

handlu

przez rolników

na wyznaczonym

miejscu na Targowisku

i ich domowników

jest czynne

§ 2. Przedmiotem handlu na wyznaczonym miejscu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze
rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
§ 3. l. Wyznaczone miejsce prowadzenia handlu
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników".

jest

oznaczone

tablicą

2. Handel może odbywać się z pojazdów, z ręki, kosza lub rozstawionych
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informacyjną

w piątki

oraz wyroby

o treści

"Miejsce

stolików i stoisk handlowych.

Strona I

Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: wyznaczenia miejsca oraz
regulaminu określającego zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników;
ZA: 11, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jacek Bednarski, Teodor

Czubacki, Grzegorz Gregorowicz,

Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Grzegorz

Grzegorz Jaworski, Maria
Siwek, Jacek Tchórz,

Krzysztof Żyśko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Robert Błaszczak, Tomasz Krówczyński,
Polichańczuk,

Wiesława

Przemysław

Romańska-Serwin,

Kural, Anna Kuszner, Marek

Jacek Tomasiak, Andrzej

NIEOBECNI (2)
Ewa Grabek,

Głosowanie

Beata Pasikowska

zakończono

w dniu: 11 kwietnia

2022, o godz. 19:19

Zieliński

