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UCHWAŁA NR XLII/547/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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, 1948; Dz. U. z 2017 r. poz.
730, poz. 935) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania w Piotrkowie Trybunalskim Regulamin targowisk miejskich oraz miejsc
wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała 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;
2) Uchwała Nr XXXIX/499/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 maja 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/17
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 sierpnia 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 wyznaczonych do handlu należących
do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego może być prowadzona działalność gospodarcza w zakresie handlu, gastronomii i usług.
§ 2. Uprawnionymi do prowadzenia działalności handlowej na zorganizowanych targowiskach miejskich
oraz w miejscach wyznaczonych do handlu są:
1) przedsiębiorcy posiadający aktualny wpis do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej;
2) rolnicy;
3) działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów;
4) osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;
5) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów;
6) 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. Na miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. Cmentarnej mogą być sprzedawane wyłącznie kwiaty i
znicze nagrobkowe.
§ 5. 1. Na zorganizowanych targowiskach miejskich i miejscach wyznaczonych do handlu zabrania się:
1) prowadzenia działalności handlowej:
a) na ciągach komunikacyjnych,
b) poza wyznaczonymi stanowiskami handlowymi;
2) sprzedaży:
a) towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,
b) wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w obiektach
wzniesionych zgodnie z prawem budowlanym,
c) substancji i płynów łatwopalnych, toksycznych i żrących,
d) 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,
e) zwierząt,
f) artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów;
3) 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 3), po bezskutecznym wezwaniu podmiotu prowadzącego
handel do ich usunięcia, pozostawione rzeczy zostaną usunięte na koszt i odpowiedzialność podmiotu, który je
pozostawił.
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§ 6. 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.
§ 7. Na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejscach wyznaczonych do handlu należy:
1) zachować czystości i porządek, szczególnie w obrębie zajmowanego stanowiska handlowego podczas prowadzenia działalności handlowej i po jej zakończeniu;
2) przestrzegać zasad i warunków funkcjonowania stanowisk handlowych określonych przez uprawnionych:
administratora targowisk miejskich, właściciela lub zarządcę terenu;
3) uiszczać następujące opłaty:
a) targową w wysokości wynikającej z obowiązującej Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
pobieraną przez upoważnionych inkasentów,
b) odpowiednio: rezerwacyjną, czynsz za dzierżawę gruntu, opłatę za zajęcie pasa drogowego pobieranych
przez uprawnionych: administratora targowisk miejskich, właściciela lub zarządcę terenu.
§ 8. Na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejscach wyznaczonych do handlu w ciągu ul.
Targowej obowiązują zasady:
1) 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) powinna być zapewnienia prawidłowa organizacja targowiska dla potrzeb prowadzenia działalności handlowej 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;
3) na tablicy ogłoszeń (w miejscu dostępnym dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność handlową)
winny być umieszczone informacje dotyczące:
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, aktualnych stawek opłat pobieranych przez administratora.
§ 9. Na terenie zorganizowanego targowiska miejskiego winien znajdować się obiekt wykorzystywany do
realizacji zadań związanych z administrowaniem targowiska, zwolniony od opłat dzierżawnych.
§ 10. Na targowiskach miejskich oraz w miejscach wyznaczonych do handlu obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym.
§ 11. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku publicznego należy powiadomić służby porządkowe (Policja - 997, Straż Miejska - 986, Straż Pożarna 998, pogotowie ratunkowe - 999 lub 112).

