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Zatwierdzony przez.......

UCHWALA
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniaj^ca uchwal^ w sprawie reguiaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na 
gruntach nalezqcych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala 
si?, co nast?puje:

§ 1. W Regulaminie targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach nalez^cych do 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowi^cym zal^cznik do uchwaty Nr XLII/547/17 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Na miejscach wyznaczonych do handlu w ciqgu ul. Cmentarnej mog^ bye sprzedawane wyl^cznie 
kwiaty i znicze nagrobkowe.

2. Na miejscach wyznaczonych do handlu w ci^gu ul. Targowej mog^ bye sprzedawane wyt^eznie 
artykuly spozywcze, mine (warzywa, owoce) i ogrodnicze (m.in. sadzonki, nasiona, kwiaty, rozsady).”;

2) w § 5 w ust. I w pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) artykuiow wielkopowierzchniowych tzn. zajmuj^cych wi?cej niz dwa s^siaduj^ce ze sob^ stanowiska 

handlowe, tj. szerokosc wi?ksz^ niz 5 mb i powierzchni? wi^ksz^ niz 15 m2 z wyl^czeniem targowiska 
miejskiego przy ulicy Modrzewskiego.”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala podlega publikaeji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi wzyeie 

z dniem 1 grudnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

do uchwaty zmieniaj^cej uchwak w sprawie regulaminu targowisk miejskich 

oraz miejsc wyznaczonych do handlu 

na gruntach nalezacych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Uchwala Nr XLII/547/17 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2017 
r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach 
naleiqcych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, reguluje zasady i tryb korzystania z gminnych 
obiektow i urzqdzen uzytecznosci publicznej, co nalezy do kompetencji rady gminy, ktora ma 
prawo wydac akt prawa miejscowego reguluj^cego powyzsz^ kwesti?.

Zmiany, ktore wprowadza si^ proponowan^ uchwalq, porzqdkuj^ prowadzenie dzialalnosci 
handlowej na miejscach wyznaczonych do handlu w ci^gu ul. Targowej ograniczaj^c jej zakres 
wyl^cznie do artykulow spozywczych, rolnych i ogrodniczych. Jest to konsekwencj^ ograniczenia 
obszaru wyznaczonego do handlu w ci^gu ul. Targowej. Ograniczenie to ma za zadanie 
wyeliminowac wyst^puj^ce od lat i nasilaj^ce si? uci^zliwosci dla mieszkahcow s^siednich osiedli 
mieszkaniowych, zwi^zane mi?dzy innymi z dojazdem i parkowaniem przy swoich posesjach, 
zakJoconym spokojem, utrzymaniem czystosci i porz^dku, dewastacj^ terenow zielonych a przede 
wszystkim by poprawic komfort ich zycia a takze zagwarantowac bezpieczehstwo ruchu 
drogowego i pieszego, umozliwiaj^cego bezkolizyjny dojazd wszelkich sluzb ratunkowych oraz 
estetyk^ terenow polozonych w centrum miasta, przy jednoczesnym zachowaniu mozliwosci 
kontynuowania prowadzonej od lat na tym obszarze dzialalnosci targowej w znacznie 
korzystniejszych warunkach handlu zarowno dla samych kupcow jak i wszystkich obecnych i 
potencjalnie nowych klientow.
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