
 

 

UCHWAŁA NR LVI/1043/22 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) w związku z art. 3 

ust. 1, 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 Miasta Opola uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIV/715/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Regulamin określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, w tym usług 

i gastronomii na targowiskach miejskich w Opolu, korzystania z usług na targowiskach oraz ułatwienia  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.”; 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, p. pożarowe i miejsca pod działalność 

handlową (w tym do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników), usługową 

oraz gastronomiczną wyznaczane są liniami poziomymi,”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „Na targowiskach może być prowadzona działalność handlowa (w tym także 

handel w piątki i soboty przez rolników i ich domowników), gastronomiczna oraz drobne usługi związane  

z bieżącymi sprawami życia codziennego, które będą służyły ludziom lub obsłudze targowiska,  

z wyłączeniem usług uciążliwych.”; 

4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „rolnicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) i ich 

domownicy (w rozumieniu określonym w ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników) oraz działkowicze,”; 

5) w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „przedmiotem handlu prowadzonego przez rolników i ich 

domowników mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze (zdefiniowane w ustawie o ułatwieniach  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników) oraz wyroby rękodzieła 

wytworzone w gospodarstwie rolnym.”; 

6) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych, 

dotyczących praw konsumenta, prawa działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników,”; 

7) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „wyznacza miejsca do prowadzenia działalności handlowej (w tym do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników), usługowej i gastronomicznej 

oraz drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne w sposób widoczny i trwały,”; 
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8) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „wskazuje osobom prowadzącym działalność handlową (w tym w piątki  

i soboty przez rolników i ich domowników), usługową i gastronomiczną na targowiskach miejsce jej 

prowadzenia,”; 

9) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Rolnik lub jego domownik, chcący skorzystać ze specjalnych miejsc 

wyznaczonych do handlu w piątki i soboty, jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający 

tożsamość rolnika lub domownika wraz z jednym z niżej wymienionych dokumentów, to jest: 

1) aktualny dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzający objęcie 

tej osoby ubezpieczeniem społecznym dla rolników, 

2) aktualny dokument właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzający 

złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników, 

3) aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.”; 

10) w § 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest 

inkasent Zakładu Komunalnego. Weryfikacji dokonuje się na podstawie oryginału lub kserokopii 

dokumentu, o którym mowa w ust. 5, przedłożonego przez rolnika lub domownika.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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