
Projekt

z dnia  23 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany uchwały 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, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. 
poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/420/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 
2017 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących 
do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego „Regulamin targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na 
gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Artykuły pochodzenia rolniczego mogą być sprzedawane wyłącznie na zorganizowanym targowisku 
miejskim przy ul. Bawełnianej, z wyłączeniem zboża w ilości wskazującej na bezpośrednią konsumpcję.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. 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,

k) zwierząt;
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4) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;

5) pozostawiania po zakończeniu sprzedaży wszelkich przedmiotów i rzeczy takich jak: pojazdy, 
przyczepy, namioty, konstrukcje metalowe, skrzynki, lady, itp.

2. W przypadku pozostawienia na terenie targowiska przez podmioty prowadzące handel jakichkolwiek 
przedmiotów i rzeczy, o których mowa w ust 1 pkt 5), administrator targowisk miejskich ma prawo, po 
bezskutecznym wezwaniu podmiotu prowadzącego handel do ich usunięcia, usunąć pozostawione rzeczy na 
koszt i odpowiedzialność podmiotu, który je pozostawił.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Administrator targowisk miejskich na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejscach 
wyznaczonych do handlu w ciągu ul. Targowej zobowiązany jest do:

1) ustalenia godzin pracy targowisk, z zastrzeżeniem, że otwieranie targowiska winno nastąpić nie później 
niż o godz. 7.00, a zamykane nie wcześniej niż o godz. 16.00, za wyjątkiem targowiska przy ul. 
Bawełnianej, które może zostać zamknięte nie wcześniej niż o godz.15.00;

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

3) zapewnienia prawidłowej organizacji targowiska poprzez:

a) wyznaczenie lokalizacji stanowisk handlowych polegające na określeniu ich umiejscowienia i 
granic w tym likwidacji już istniejących,

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 stanowisk handlowych;

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 przez administratora.”.

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

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

Uchwała Nr XXXII/420/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017r.
w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określiła zasady prowadzenia handlu na terenie miasta na gruntach będących
jego własnością. Z uwagi na:

1) wymagania prawne dotyczące wymogów jakie targowiska winny spełniać w przypadku prowadzenia na nich
sprzedaży zwierząt, polegające miedzy innymi na: wydzieleniu odrębnych miejsc dla poszczególnych gatunków
zwierząt, dla lekarza weterynarii z oświetleniem i odpowiednim wyposażeniem, dla zwłok zwierzęcych,

2) problemy związane między innymi z pozostawianiem na terenie targowisk po zakończeniu działalności
handlowej różnego typu przedmiotów i rzeczy (stelaży, skrzynek, pojazdów, namiotów i „straganów”) oraz
koniecznością likwidacji istniejących stanowisk handlowych (np. w celu udrożnienia przejść i zapewnienia
drożności ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacji, dostępu do obiektów budowlanych zlokalizowanych w
bezpośrednim sąsiedztwie targowisk i innych spraw porządkowych) zaistniała konieczność doprecyzowania
zapisów regulaminu.

Zmiany spowodowane są również uwagami, jakie zgłaszają do administratora podmioty prowadzące działalność
handlową, a które dotyczą między innymi: godzin otwierania i zamykania poszczególnych targowisk, problemów
w zajęciem zarezerwowanego stanowiska handlowego z uwagi na pozostawione przez innych handlujących
przedmioty.

Wobec powyższego w regulaminie:

1) wprowadzony został zakaz sprzedaży zwierząt,

2) zmieniono godziny otwierania i zamykania targowisk,

3) wprowadzono zakaz pozostawiania na terenie targowiska, po zakończeniu działalności, wszelkich
przedmiotów i rzeczy, dając jednocześnie administratorowi prawo do ich usunięcia, po bezskutecznym wezwaniu
do wykonania tej czynności przez podmiot, który je pozostawił,

4) został również uszczegółowiony zapis, który nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowej
organizacji targowiska poprzez wyznaczenie lokalizacji stanowisk handlowych tj. ich usytuowania, granic i
ewentualnej likwidacji.
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