
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/595/22  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

 i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 

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 (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta 

 

 

Ludomir Pencina 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lutego 2022 r.

Poz. 907



Załącznik do uchwały Nr XLVII/595/22 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 

§ 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu w piątki i soboty na targowisku miejskim przy ul. Bawełnianej są 

rolnicy i ich domownicy w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 2. Rolnicy i ich domownicy poświadczają swoje prawo do prowadzenia handlu w piątki i soboty na 

targowisku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

§ 3. Przedmiotem handlu mogą być produkty rolne lub spożywcze, o których mowa w ustawie z dnia 

29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

§ 4. Sprzedaż produktów, o których mowa w § 3 może być prowadzona wyłącznie w sposób określony 

w odrębnych przepisach sanitarno- epidemiologicznych i weterynaryjnych. 

§ 5. Prowadzenie handlu w piątki i soboty na targowisku miejskim przy ul. Bawełnianej może się odbywać 

w godzinach 5.00 – 15.00. 

§ 6. 1. Zabrania się: 

1) prowadzenia handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności na ciągach komunikacyjno- 

pieszych; 

2) pozostawiania po zakończeniu handlu wszelkich przedmiotów i rzeczy takich jak: pojazdy, przyczepy, namioty, 

konstrukcje metalowe, skrzynki, itp., pod rygorem ich usunięcia na ryzyko i koszt ich posiadacza; 

3) zaśmiecania terenu targowiska oraz jego otoczenia. 

2. Należy: 

1) zachować czystość i porządek szczególnie w obrębie zajmowanego miejsca podczas prowadzenia handlu i po 

jego zakończeniu; 

2) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów sanitarno- epidemiologicznych, weterynaryjnych, 

BHP oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
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