
Projekt 

  

 

UCHWAŁA  NR  ................... 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 z dnia .................... 2017 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1 i 3 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; 

z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 935) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Po rozpatrzeniu wezwań - pismo z  dnia 09.06.2017 r - do usunięcia naruszenia prawa 

postanowieniami Uchwały Nr  XXXIX/499/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz 

miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

skierowanych przez: 

1) Panią: Annę Ditrych ,  

2) Pana: Zygmunta Jacka Ditrych   

wezwania uznaje się za niezasadne i odmawia się uchylenia lub zmiany w/w uchwały. 

 

§ 2. Powody faktyczne i prawne uznania wezwań, o których mowa w § 1 za niezasadne oraz 

odmowy uchylenia lub zmian Uchwały Nr XXXIX/499/17 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 31 maja 2017 r., wskazane są w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do Uchwały Nr…………… 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ……. czerwca 2017 r. 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 12.06.2017 r. do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło pismo z dnia 

09.06.2017 r.: 

1. Pani: Anny Ditrych, 

2. Pana: Zygmunta Jacka Ditrych 

będące wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr XXXIX/499/17 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jako podstawę wniesienia wezwań podany 

został art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z uwagi na fakt, 

iż rozpatrywane wezwania dotyczą aktu, wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 

7 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 

innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 17 ust. 2 tej ustawy, 

przy rozpoznawaniu sprawy ma zastosowanie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 

w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2017 r. tj: „Każdy, czyj interes prawny lub 

uprawnienie zastały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy 

w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 

naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego”. Przedmiot wezwań 

dotyczy, zdaniem wnoszących, naruszenia ich uprawnień poprzez wprowadzenie do Regulaminu 

targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego zapisu, pozwalającego administratorowi targowiska na likwidację 

wyznaczonych na targowiskach stanowisk handlowych. Strony wnoszą o uchylenie skarżonej 

przez nich Uchwały Nr XXXIX/499/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 

2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc 

wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, bądź 

o zmianę polegającą na wykreśleniu słów: „w tym likwidacji już istniejących” lub zastąpienie 

ich słowami: „bez prawa likwidacji już istniejących” z zapisu § 9 pkt 3 lit. a) przedmiotowego 

regulaminu, który brzmi: „Administrator targowisk miejskich na zorganizowanych targowiskach 

miejskich oraz miejscach wyznaczonych do handlu w ciągu ul. Targowej zobowiązany jest do: 

3) zapewnienia prawidłowej pracy targowiska poprzez: 

a) wyznaczenie lokalizacji stanowisk handlowych polegające na określeniu ich 

umiejscowienia i granic, w tym likwidacji już istniejących” 

Zdaniem Stron: „nie można dawać zarządzającym tak daleko idących uprawnień, jak to jest 

określone w paragrafie 9 punkt 3 literka a).”  

Odnosząc się do wyżej wskazanych zarzutów stwierdza się , co następuje. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) sprawy 

targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11) u.s.g.) należą do zadań własnych gminy, 

do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, 

o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 u.s.g.), a ponadto na podstawie u.s.g. organy 

gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust.2 pkt 4) u.s.g.). 

Na podstawie w/w norm prawnych, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła Uchwałę 

Nr XXXII/420/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich 

oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa 
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Trybunalskiego, którą wprowadziła do stosowania w Piotrkowie Trybunalskim „Regulamin 

targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu”.  W przedmiotowym regulaminie 

określone zostały zasady i tryb korzystania z targowisk, w tym prawa i obowiązki podmiotów 

prowadzących sprzedaż na targowiskach oraz prawa i obowiązki administratora targowisk, 

którym zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/444/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta jest Zarząd Dróg 

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. W regulaminie targowisk, wprowadzonym 

Uchwałą Nr XXXII/420/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. zawarty był zapis  § 9 pkt 3 lit. a), który 

brzmiał: „Administrator zorganizowanych targowisk miejskich zobowiązany jest do: 

3) zapewnienia prawidłowej pracy targowiska poprzez: 

a) wyznaczenie granic stanowisk handlowych.” 

Powyższa Uchwała podlegała nadzorowi prawnemu Wojewody Łódzkiego, który jako organ 

nadzoru zobowiązany był do oceny zgodności uchwały z przepisami prawa, a który nie stwierdził 

jej nieważności; uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z dnia 15 lutego 2017 r. w poz. 816 i stanowi obowiązujące prawo. 

 

Będąca przedmiotem omówionych we wstępie niniejszego uzasadnienia wezwań do usunięcia 

niezgodności z prawem Uchwała Nr XXXIX/499/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich 

oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, swoimi zapisami doprecyzowała niektóre zapisy Regulaminu targowisk 

wprowadzonego do stosowania stanowiącą obowiązujące przepisy prawa miejscowego Uchwałą 

Nr XXXII/420/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. W przypadku, przytaczanego wyżej zapisu § 9 pkt 

3 lit. a) nastąpiło jednoznaczne określenie, co należy rozumieć pod pojęciem; „wyznaczenie 

granic stanowisk handlowych” poprzez zmianę zapisu na: „wyznaczenie lokalizacji stanowisk 

handlowych polegające na określeniu ich umiejscowienia i granic, w tym likwidacji już 

istniejących”. Nadmienić należy, iż zapis ten znajduję się w § 9 regulaminu, który stanowi 

o obowiązkach administratora targowisk, między innymi: zapewnienie porządku 

i czystości w obrębie targowiska i miejscach bezpośrednio przyległych, zapewnienie 

prawidłowej organizacji targowiska poprzez zapobieganie rozprzestrzeniania się handlu poza 

granice wyznaczonych stanowisk handlowych, wyznaczanie ciągów komunikacyjnych 

i bieżące ich udrażnianie, ustalenie zasad przyznawania stanowisk handlowych tzw. rezerwacji 

stanowiska handlowego. Administrator winien zapewnić również osobom korzystającym 

z targowiska drożność dróg ewakuacji, swobodny dostęp do stałych obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na terenie targowisk takich jak: administracja targowiska, pomieszczenia 

sanitarne, a w przypadku targowiska przy ul. Modrzewskiego również do pawilonów 

handlowych, stanowiących prywatną własność podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą i dzierżawiących grunty należące do Miasta Piotrków Trybunalski. Na bocznych 

ścianach pawilonów handlowych, po stronie wschodniej umiejscowione są szafki elektryczne, 

w których znajdują się liczniki prądu oraz zabezpieczenia sieci elektrycznej, do których winien 

być zapewniony swobodny dostęp w każdym czasie. 

Wobec wyżej przedstawionych powodów prawnych i faktycznych, uzasadnionym jest 

nie uwzględnienie wezwań do usunięcia naruszeń prawa złożonych przez: 

1. Panią: Annę Ditrych, 

2. Pana: Zygmunta Jacka Ditrych. 

 

 

 

 

 

 


