UCHWAŁA N R LXXI/856/10
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 13 października 2010r.

zmieniająca uchwalę w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic

Na podstawie art.7 usl.l pkl. 1 Iw związku z art. 18 usl.l ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591: z 2002r. Nr
23. poz.220: Nr 62, poz.558: Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271: Nr 214 poz. 1806. z 2003r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055. Nr 116 poz. 1203. Nr 167 poz.
1759. z 2005r, Nr 172 poz. 1441. Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007r. Nr48 poz 327. Nr 138 poz. 974. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr ISO poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458. z 2009r. Nr 52 poz. 420. Nr 157 poz. 1241, z 20 lOr. Nr 28 poz. 142 i poz.
146. Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia 19 czerwca 2002r. w
sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic, zmienionej Uchwałą Nr XXXl/385/08 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/619/02
Rady Miasta Pabianic z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie targowisk na terenie miasta
Pabianic § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się miejsca na terenie miasta Pabianic, w których może być prowadzony handel
obwoźny i obnośny zwane targowiskami:
- targowisko „Nowy Rynek” przy ul. Moniuszki 40/42
- targowisko przy ul. Laskiej 29/31
- targowisko przy ul. Batorego 3/7
- targowisko przy ul. Ewangelickiej 1
- targowisko przy ul. Nawrockiego 17
- targowisko przy ul. Grota Roweckiego 3
- targowisko przy ul. Żurawiej 7.”

§ 2. Zmienia się załącznik Nr I do Uchwały Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia
19 czerwca 2002r. w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic, zmienionej Uchwałą Nr
XXXI/385/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie targowisk
na terenie miasta Pabianic w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LNNI/S56/K)
z dnia 13 października 2010 r. zmieniającej uchwalę w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W PABIANICACH
1) Targowisko przy ul................ czynne jest od............. do............... w godzinach ....................
2) Nadzór nad targowiskami sprawuje Prezydent Miasta Pabianic, a w jego imieniu Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach.
3) Administratorem targowisk jest Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach przy
ul. Warzywnej 1.
4) Uprawnionymi do handlowania na targowisku są wszyscy, którym prawo lego nie zabrania.
5) Jednostki prowadzące działalność handlową zobowiązane są do używania narzędzi
pomiarowych z ważną cechą legalizacji.
6) Za rzeczy pozostawione albo zgubione na targowisku administrator nie odpowiada.
7) Jednostki prowadzące działalność handlową zobowiązane są do oznaczenia punktów
handlowych w sposób widoczny podając imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
gospodarczego oraz rodzaj działalności.
8) Miejscem sprzedaży nie mogą być jezdnie, chodniki, parkingi, trawniki i przejścia
komunikacyjne. Zabrania się wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub
oznakowane stanowiska handlowe.
9) Zabrania się wjazdu na targowiska poprzez miejsca do tego nieprzystosowane np. trawniki
i
chodniki.
10) Osoba prywatna lub prowadząca działalność handlową na targowisku jest zobowiązana do
wnoszenia stosownych opłat targowych i eksploatacyjnych inkasentowi posiadającemu
identyfikator wg aktualnie obowiązujących stawek niezwłocznie, jednak nie dłużej niż
godzinę po wystawieniu towaru.
I 1) Inkasent zobowiązany jest do wystawienia pokwitowania pobranych opłat.
12) Osoba handlująca zobowiązana jest do okazania wniesionych opłat osobie upoważnionej do
przeprowadzania kontroli oraz służbom miejskim - niemożność okazania dowodu opłaty
targowej lub eksploatacyjnej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia w
wysokości 200 % obowiązującej stawki.
13) Miejsce sprzedaży wskazuje administrator targowiska.
14) W przypadku braku miejsca na targowisku podmiot zarządzający targowiskiem nie zezwala na
handel.
15) Osobie z wykupioną rezerwacją, gwarantuje się możliwość handlu na danym stanowisku pod
warunkiem zajęcia go do godziny 8:00, w przypadku pozostawienia wolnego stanowiska
administrator targowiska może skierować w to miejsce osobę nie posiadającą rezerwacji.
16) Wydzierżawione (zarezerwowane) stanowisko handlowe, które nie zostało opłacone w terminie
może zostać przydzielone przez administratora targowiska innej oczekującej osobie.
17) Stoisko handlowe nie może być odstąpione, podnajęte lub użyczone osobom trzecim bez zgody
administratora targowiska.
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18) Na targowisku zabrania się sprzedaży artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych. Artykuły które wymagają odpowiednich temperatur,
a także właściwego zabezpieczenia sanitarnego mogą być sprzedawane wyłącznie w
specjalistycznych środkach transportu - wyposażonych w urządzenia chłodnicze
i posiadających stosowne zezwolenie terenowo Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
19) Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży napojów alkoholowych poza jednostkami
posiadającymi stosowne zezwolenia.
20) Zabrania się pozostawiania na terenie targowiska niesprzedanych artykułów oraz pojazdów
samochodowych po godzinie 18:00. Pozostawione pojazdy po godz. 18:00 będą
odholowane na koszt właściciela, a obsługa targowiska nie ponosi odpowiedzialności za ich
uszkodzenie.
21) Zabrania się prowadzenia wszelkich gier hazardowych.
22) Zabrania się spożywania napojów alkoholowych.
23) Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku mogą korzystać odpłatnie z urządzeń znajdujących
się na targowisku. Za świadczenia, o których mowa będzie pobierana dodatkowo opłata
w formie biletu eksploatacyjnego.
24) Osoby korzystające z toalet miejskich są zobowiązane wnieść stosowną opłatę wg
obowiązujących stawek.
25) Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do utrzymania właściwego stanu sanitarnego,
porządku i czystości w swoim miejscu handlu i wokół niego zarówno w czasie trwania
handlu jak i po jego zakończeniu.
26) Dopuszczalne jest pozostawianie odpadów na targowisku wyłącznie w worku dostarczonym
przez administratora.
27) Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu
targowiska oraz przepisów przeciw pożarowych i sanitarnych. Wobec osób
dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastosowane będą
sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub umów oraz natychmiastowe
usuniecie z targowiska lub rozwiązanie umowy dzierżawy.
28) Administrator targowiska zobowiązany jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń informacji
o zasadach rezerwacji stanowisk, opłatach targowych oraz regulaminie targowiska.
29) Wszelkie spory między handlującymi rozstrzyga, w zakresie swoich kompetencji, administrator
targowisk, a między administratorem i handlującymi - Prezydent Miasta Pabianic.
30) Administrator targowiska ma prawo do wydawania zarządzeń, przepisów wewnętrznychporządkowych, obowiązujących na terenie targowiska oraz terenie do niego przyległym.
31) Zabrania się roznoszenia ulotek bez zgody administratora.
32) Dopuszcza się usytuowania obiektów tymczasowych ( na okres 120 dni ) takich jak namioty.
przyczepy campingowe, kontenery ilp. wyłącznie za zgodą administratora targowiska, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej lub Komisji Gospodarki Komunalnej. Przed
upływem ustalonego terminu właściciel obiektu jest zobowiązany uzyskać ponowną zgodę
na przedłużenie decyzji dotyczącej akceptacji naniesienia. Natomiast w przypadku
odmowy osoba zainteresowana zmuszona jest usunąć swoją własność na własny koszt.
33) Wszelkie czynności administracyjne, ubezpieczenia oraz konserwacji swoich naniesień ilp.
dokonuje osoba korzystająca z terenu na własny koszt.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pabianicach
/-/
mgr. Grzegorz Mackiewicz
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