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zgłoszona przez Radnego/Radną  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 

Dariusz Cecotka.. 
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam 
Interpelację  w sprawie: 

Zmiana organizacji handlu i ruchu kołowego na Targowisku Miejskim 
Treść  Interpelacji (Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy; powinna 

zawierać  krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające 

z niej pytania - art. 24 ust. 4 u.s.g.) 

Opis stanu faktycznego: 

Propozycja zmian na targowisku, poprawiające bezpieczeństwo i skupienie handlu w jednym 

miejscu. 

Treść  Interpelacji: 

Wiele ostatnio mówi się  o tym czy Hala targowa, rynek powinien być  w tej lokalizacji w której 

jest od dziesięcioleci. Moje zdanie jest takie, że tak, że mieszkańcy nie tylko Piotrkowa to 

miejsce znają  i wiedzą, że jest to miejsce w którym mogą  kupić  dobre i tanie płody rolne ale 

również  inne rzeczy takie jak tekstylia czy artykuły przemysłowe. 

Problemem jest to, ze w dzisiejszych czasach, brakuje na osiedlu które jest w bezpośredniej 

bliskości miejsc parkingowych a w dniach targu tych miejsc nie ma wcale. 

Miejsce jako „hala targowa" działa chyba od lat 40 ubiegłego wieku i nie było problemu z 

parkowaniem czy to pojedynczych samochodów czy wozów konnych wtedy ale świat się  
zmienia aut przybywa i dlatego po kilku prośbach o interwencje i pomoc w rozwiązaniu 

problemu zarówno z parkowaniem ale i podniesieniem bezpieczeństwa w tej części miasta w 

dzień  targowy, postanowiłem zająć  się  tematem i zaproponować  kilka zmian w 

funkcjonowaniu tego targowiska przy ulicy Targowej. 

Moja propozycja dla mieszkańców i osób zajmujących się  handlem jest taka, ze musimy 

skumulować  handel w jednym miejscu. Średnio około 100-150 podczas dni targowych 

funkcjonuje straganów. Jedni zajmują  jedno miejsce inni więcej niż  jedno. Obecnie 

targowisko zaczyna się  na ulicy Targowej od chodnika przy ulicy Piłsudskiego a kończy na ulicy 

Piastowskiej. Jest to około pól kilometra zajętego pasa ruchu drogowego oraz wyłączenie z 

normalnego ruchu fragmentów ulicy Mieszka I i Bolesława Chrobrego na których odbywa się  
też  handel. Kilkanaście stanowisk na tych ulicach ogranicza ruch kołowy. 

Takie zamykanie ulic dojazdowych do bloków przy Mieszka 1, Bolesława Chrobrego czy 

Kazimierza Wielkiego potęguje złość  mieszkańców bo raz ze nie mogą  zaparkować  swoich 

aut, to jeszcze jest problem z dojazdem i trzeba jechać  najczęściej od ulicy Czarnej. 

Problem z przejazdem mają  też  pojazdy Służb Ratowniczych jak to ciałkiem niedawno miała 

Straż  Pożarna jadąca do zgłoszenia o pożarze. 



Proponuję  wyłączyć  całkowicie z handlu ulice Mieszka I, Chrobrego również  przy schodach do 
budynku Hali Targowej oraz części ulicy Targowej od początku przy Piłsudskiego do Kazimierza 
Wielkiego, włącznie. 
Handlujących z tych stanowisk do handlu przenieść  na parking przy wieżowcach oraz na 
Targową  od Kazimierza Wielkiego do Piastowskiej. 

Doprowadzić  do rozmów z właścicielem budynku Hali Targowej i terenu wokół  i przenieść  
cześć  stanowisk i handlujących na jego teren. 

Ulice na których zakazano by handlu przerobić  na miejsca do parkowania aut nie tylko w 
dzień  targowy. Pozwoli to na parkowanie wielu aut w tych miejscach a nie będzie 
powodowało blokowania parkingów pod blokami. 

Pomyśleć  w perspektywie czasu o zaplanowaniu środków i doprowadzić  do realizacji plan 
przebudowy miejsc do handlu jak to ma miejsce na ryneczku Wyzwolenia. 
Wybudować  budynek administracyjny wraz z zapleczem sanitarnym. 

Tego typu działania z przeniesieniem handlu w jedno miejsce poprawią  komunikacje na tym 
osiedlu, zwiększy ilość  miejsc parkingowych również  w dzień  targowy, poprawi 
bezpieczeństwo a kupującym zaoszczędzi wiele czasu na zakupach bo wszystko skupi się  
niemal w jednej części nowego Targowiska miejskiego. 


