
Projekt

z dnia  10 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Piotrkowie Trybunalskim Regulamin targowisk miejskich oraz miejsc 
wyznaczonych do handlu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XV/226/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie 
regulaminu targowisk miejskich,

2. Uchwała Nr XXXVII/565/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 01 czerwca 2005 roku 
zmieniająca uchwałę Nr XV/226/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu targowisk miejskich.

3. Uchwała Nr XLVII/799/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 lutego 2006 roku zmieniająca 
uchwałę Nr XV/226/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu 
targowisk miejskich,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązująca od dnia 01.04.2017 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.

Regulamin targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego

§ 1. Na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz w miejscach do tego wyznaczonych może być 
prowadzona działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług.

§ 2. Do prowadzenia działalności gospodarczej na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz w miejscach 
wyznaczonych uprawnieni są:

1) przedsiębiorcy posiadający aktualny wpis do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (KRS, 
CEIDG),

2) producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów,

3) osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, z zastrzeżeniem § 7 ust.2,

4) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów,

5) właściciele rzeczy używanych, nie prowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu.

§ 3. Działalność handlowa może być prowadzona w formie „obwoźnej” (z samochodów, przyczep, namiotów, 
stołów, itp. ) oraz w formie stacjonarnej, tj. z obiektów wzniesionych zgodnie z prawem budowlanym.

§ 4. Artykuły pochodzenia rolno – hodowlanego (zboża, zwierzęta hodowlane) mogą być sprzedawane 
wyłącznie na zorganizowanym targowisku miejskim przy ul. Bawełnianej.

§ 5. Na miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. Cmentarnej mogą być sprzedawane wyłącznie kwiaty i 
znicze nagrobkowe.

§ 6. Na zorganizowanych targowiskach miejskich i miejscach wyznaczonych do handlu zabrania się:

1) prowadzenia działalności handlowej na ciągach komunikacyjnych,

2) prowadzenia gier hazardowych,

3) sprzedaży:

a) towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

b) napojów alkoholowych,

c) wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

d) lekarstw,

e) substancji i płynów łatwopalnych, toksycznych i żrących,

f) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

g) papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

h) kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i przedmiotów z nich wykonanych, z wyłączeniem srebra,

i) artykułów wielkopowierzchniowych tzn. zajmujących więcej niż dwa sąsiadujące ze sobą stanowiska 
handlowe tj. szerokość większą niż 5 mb i powierzchnię większą niż 15 m2 – z wyłączeniem:

- targowiska miejskiego przy ul. Modrzewskiego,

- określonych przez administratora targowisk miejskich  miejsc w ciągu ul. Targowej.

j) artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,

4) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
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§ 7. 1. Sprzedaż artykułów spożywczych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych 
przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.

2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona po spełnieniu wymogów określonych w 
odrębnych przepisach.

§ 8. 1. Przedsiębiorcy wymienieni w § 2 pkt 1 zobowiązani są do:

1) zachowania czystości i porządku w obrębie zajmowanego stanowiska podczas prowadzenia działalności 
handlowej i po jej zakończeniu,

2) uwidaczniania na towarach wystawionych do sprzedaży cen w sposób zapewniający prostą i nie budzącą 
wątpliwość informację o ich wysokości

3) używania narzędzi pomiarowych z ważną cechą legalizacyjną, ustawionych w sposób umożliwiający 
kupującemu możliwość sprawdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia i ważenia.

4) używania do mierzenia i ważenia towarów wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym 
(tj.: metr, kilogram, litr i ich pochodne),

5) przestrzegania zasad i warunków funkcjonowania stanowisk handlowych określonych przez zarządcę terenu;

2. Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności handlowej, wymienione w  § 2  zobowiązane są do 
uiszczania następujących opłat:

1) targowej w wysokości wynikającej z obowiązującej Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
pobieranej przez upoważnionych inkasentów,

2) odpowiednio: rezerwacyjnej, czynszu za dzierżawę gruntu, opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej przez 
uprawnionych: administratora targowisk miejskich, właściciela lub zarządcę terenu;

§ 9. Administrator zorganizowanych targowisk miejskich zobowiązany jest do:

1) ustalenia godzin pracy targowisk, z zastrzeżeniem, że otwieranie targowiska winno nastąpić nie później niż o 
godz. 8.00, a zamykane nie wcześniej niż o godz. 16.00, za wyjątkiem targowiska przy ul. Bawełnianej, które 
może zostać zamknięte o godz. 14.00

2) zapewnienia porządku i czystości w obrębie targowiska i miejscach bezpośrednio przyległych;

3) zapewnienia prawidłowej organizacji targowiska poprzez:

a) wyznaczenie granic stanowisk handlowych,

b) zapobieganie rozprzestrzenianiu się handlu poza granice wyznaczonych stanowisk handlowych,

c) wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i bieżące ich udrażnianie,

d) ustalenie zasad przyznawania stanowisk handlowych tzw. rezerwacji stanowiska handlowego;

4) umieszczenia na tablicy ogłoszeń (w miejscu dostępnym dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność 
handlową na targowisku) informacji dotyczących:

a) adresu targowiska, dni i godzin pracy,

b) nazwy i adresu administratora,

c) miejsca i terminu przyjmowania skarg i wniosków,

d) obowiązujących Uchwał Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie opłat targowych i regulaminu 
targowisk,

e) aktualnych stawek opłat pobieranych prze administratora.

§ 10. Administrator targowisk miejskich ma prawo do posiadania na terenie zorganizowanego targowiska 
miejskiego obiektu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z administrowaniem, zwolnionego od opłat 
dzierżawnych.

§ 11. Nadzór nad pracą administratora targowisk miejskich sprawuje kierownik komórki organizacyjnej 
nadzorującej działalności jednostki organizacyjnej, której powierzone zostały zadania administratora.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych
do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Uchwała Nr XV/226/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie regulaminu targowisk miejskich w § 2 wskazuje, że położenie targowisk miejskich
uwidocznione jest w załącznikach Nr 2 – 7 do uchwały. Załącznik Nr 2 określa położenie i granice
targowisk miejskich, a załączniki Nr 3 – 7 to mapki z wyrysowaną lokalizacją targowisk przy ul.
Modrzewskiego, Wyzwolenia, Bawełnianej, Targoweji Cmentarnej. Granice targowiska przy ul.
Targowej dwukrotnie ulegały zmianie na podstawie uchwał Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim: Nr XXXVII/565/05 z dnia 1czerwca 2005 r. oraz Nr XLVII/799/06 z dnia 1 lutego
2006 r. Z uwagi na fakt, iż Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, określając w swojej uchwale
umiejscowienie i granice targowisk miejskich, przekroczyła swoje uprawnienia i weszła w
kompetencje Prezydenta Miasta, gdyż przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 778 ze zmianami: 2016 r. poz. 904, 961,
1250, 1579) stanowią, że ustalenie lokalizacji targowiska jest ustaleniem warunków zabudowy i
powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej koniecznym stało się unormowanie sprawy
targowisk miejskich funkcjonujących w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Przygotowana uchwała, eliminując z obrotu prawnego dotychczasowe uchwały,
w stosunku do których występowały wątpliwości prawne, wprowadza do stosowania Regulamin
targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego. Określenie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej należy do kompetencji rady gminy, która ma prawo wydać akt prawa
miejscowego regulującego powyższą kwestię.
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