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UCHWAŁA NR XXXIII/359/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych miejsc na terenie miasta Pabianic przeznaczonych
do prowadzenia sprzedaży okazjonalnej poza wyznaczonymi targowiskami miejskimi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, w związku z. art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miejsca na terenie miasta Pabianic, stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, w których
może być prowadzona sprzedaż okazjonalna poza wyznaczonymi targowiskami miejskimi:
Lp.
Ulica
1. Wiejska
2. Zamkowa
3. Zamkowa
4. Zamkowa
5. Partyzancka
6. Kilińskiego
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kilińskiego
Stary Rynek
Żurawia
Widok
Łąkowa
Wierzbowa

Lokalizacja
Rejon skrzyżowania z ulicą Łaską (bezpośrednio przy
pętli tramwajowej)
Rejon skrzyżowania z ulicą Narutowicza
(obok istniejących boksów handlowych)
Rejon skrzyżowania z ulicą Kilińskiego
(na wysokości SDH „Społem”)
W linii skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego
(na wysokości kościoła Najświętszej Maryi Panny w
Pabianicach)
Rejon skrzyżowania z ulicą Zgoda
(okolice hipermarketu „Biedronka”)
Rejon skrzyżowania z ulicą Grobelną
(na wysokości hipermarketu „Kaufland”)
(między SDH „Społem” a parkingiem samochodowym)
Plac Starego Rynku
Teren przy wejściu na cmentarz
Rejon skrzyżowania z ulicą Łąkową
Rejon skrzyżowania z ulicą Widok
Teren na wysokości cmentarza

Nr ewidencyjny działki
dz. ew. 19/25 obręb P-5
dz. ew. 19/26 obręb P-5
dz. ew. 542/2 obręb P-8
dz. ew. 542/14 obręb P-8
dz. ew. 202/23 obręb P-7
dz. ew. 111/3 obręb P-8
dz. ew. 352 obręb P-7
dz. ew. 227/16 obręb P-7
dz. ew. 25/5 obręb P-13
dz. ew. 388/1 obręb P-12
dz. ew. 523/1 obręb P-12
dz. ew. 533/3 obręb P-12
dz. ew. 375/8 obręb P-12

2. Ustala się 12 m2 jako powierzchnię maksymalną jednego miejsca sprzedaży dla jednego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą.
3. Zasady korzystania z miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1 określa regulamin stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Prowadzenie sprzedaży, o której mowa w § 1 następować będzie na podstawie umowy zawartej z zarządcą
terenów określonych w tym przepisie, wskazującej w szczególności dokładne miejsce sprzedaży oraz dzienną opłatę
za 1 m2 powierzchni.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/359/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.
REGULAMIN
prowadzenia sprzedaży okazjonalnej poza wyznaczonymi targowiskami miejskim
na obszarze miasta Pabianice
I. Postanowienia ogólne
1. Prowadzenie sprzedaży okazjonalnej możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych, wskazanych
w uchwale Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie ustalenia dodatkowych miejsc na terenie miasta Pabianic
przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży okazjonalnej poza wyznaczonymi targowiskami miejskimi.
2. Wykaz miejsc i stanowisk wyznaczonych do prowadzenia sprzedaży okazjonalnej dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.
II. Organizacja sprzedaży okazjonalnej w mieście
1. Prowadzenie sprzedaży okazjonalnej jest możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku do Zarządu Dróg
Miejskich w Pabianicach przy ulicy Warzywnej 1 o zawarcie umowy na udostępnienie powierzchni w celu
prowadzenia sprzedaży okazjonalnej we wskazanym miejscu.
2. Terminy prowadzenia sprzedaży w miejscach wyznaczonych oraz rodzaj asortymentu przedstawia tabela,
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek o prowadzenie sprzedaży okazjonalnej we wskazanym miejscu należy złożyć co najmniej
2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży okazjonalnej we wskazanym miejscu.
4. Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania kompletnych wniosków.
5. Ustala się maksymalną powierzchnię 12 m2 jednego miejsca sprzedaży dla pojedynczego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą.
III. Opłaty
1. Ustala się opłatę za prowadzenie sprzedaży okazjonalnej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
powierzchni, liczby dni prowadzonej sprzedaży i stawki wymaganej opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni.
2. Zwalnia się z wnoszenia opłat za prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenie miasta Pabianic poza
wyznaczonymi targowiskami miejskimi podczas:
1) imprez o charakterze charytatywnym;
2) imprez i jarmarków promujących miasto Pabianice;
3) kiermaszów świątecznych organizowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz świąt
państwowych;
4) imprez których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto Pabianice.
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3. Dowód uiszczenia opłaty za zajmowaną powierzchnię handlową należy zachować w celu okazania służbom
kontrolującym.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie sprzedaży okazjonalnej
poza wyznaczonymi targowiskami miejskimi na obszarze miasta Pabianice

Lp.
1

2

Lokalizacja miejsca do handlu
(nazwa ulicy, skrzyżowania)
ul. Wiejska rejon skrzyżowania z ul.
Łaską (bezpośrednio przy pętli
tramwajowej)

Numer działki ewidencyjnej
Przedmiot sprzedaży
oraz obręb
dz. ew. 19/25 obręb P-5
Owoce sezonowe miękkie,
dz. ew. 19/26 obręb P-5
kwiaty, grzyby oraz
dopuszczone do handlu
materiały pirotechniczne

ul. Zamkowa rejon skrzyżowania z ul. dz. ew. 542/14 obręb P-8
Kilińskiego (na wysokości SDH
Społem)

Owoce sezonowe miękkie,
kwiaty, grzyby oraz
dopuszczone do handlu
materiały pirotechniczne

Uwagi/informacje
dodatkowe
- od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
- od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
Okres prowadzenia sprzedaży
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3

ul. Zamkowa rejon skrzyżowania z ul. dz. ew. 542/2 obręb P-8
Narutowicza (obok istniejących
boksów handlowych)

4

ul. Zamkowa (na wysokości kościoła
Najświętszej Maryi Panny)

dz. ew. 202/23 obręb P-7

5

ul. Partyzancka rejon skrzyżowania z
ul. Zgoda (w okolicy supermarketu
Biedronka)

dz. ew. 111/3 obręb P-8
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(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
Owoce sezonowe miękkie, - od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
kwiaty, grzyby oraz
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
dopuszczone do handlu
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
materiały pirotechniczne
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
Owoce sezonowe miękkie, - od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
kwiaty, zabawki (odpusty), babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
balony, drobna gastronomia - od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
(wata cukrowa, obwarzanki) - od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
- od maja do września
(sezon na owoce miękkie),
- od 24 maja do 26 maja
(dzień matki),
Owoce sezonowe miękkie, - od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
kwiaty, grzyby oraz
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
dopuszczone do handlu
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
materiały pirotechniczne
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
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6

ul. Kilińskiego rejon skrzyżowania z ul. dz. ew. 352 obręb P-7
Grobelną (na wysokości supermarketu
Kaufland)

Owoce sezonowe miękkie,
kwiaty, grzyby oraz
dopuszczone do handlu
materiały pirotechniczne

7

ul. Kilińskiego (między SDH Społem a dz. ew. 227/16 obręb P-7
parkingiem samochodowym)

Owoce sezonowe miękkie,
kwiaty, grzyby oraz
dopuszczone do handlu
materiały pirotechniczne
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- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
- od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
- od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień Do owoców sezonowych
babci i dziadka),
miękkich zalicza się:
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), jagody, porzeczki,
- od 06 marca do 08 marca
borówki, truskawki,
(dzień kobiet),
maliny, czereśnie.
- tydzień poprzedzający święta
Wielkanocne,
Do sprzedaży grzybów
- od maja do września
wymagane jest
(sezon na owoce miękkie),
świadectwo
- od 24 maja do 26 maja
potwierdzające właściwą
(dzień matki),
jakość zdrowotną grzybów
- od sierpnia do października
wystawione przez
(sezon grzybobrania),
klasyfikatora bądź
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8

ul. Stary Rynek (plac)

dz. ew. 25/5 obręb P-13

9

ul. Żurawia (przy wejściu na cmentarz) dz. ew. 388/1 obręb P-12

10

ul. Widok rejon skrzyżowania z ul.
Łąkową

dz. ew. 523/1 obręb P-12
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- od 30 grudnia do 31 grudnia
grzyboznawcę.
(zakończenie roku)
Owoce sezonowe miękkie, - niedziela w styczniu
Do owoców sezonowych
kwiaty, grzyby oraz
(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) miękkich zalicza się:
dopuszczone do handlu
- od 20 stycznia do 23 stycznia (dzień jagody, porzeczki,
materiały pirotechniczne
babci i dziadka),
borówki, truskawki,
- od 13 lutego do 14 lutego (walentynki), maliny, czereśnie.
Imprezy okolicznościowe,
- od 06 marca do 08 marca
masowe:
(dzień kobiet),
Do sprzedaży grzybów
sprzedaż zabawek, słodyczy, - tydzień poprzedzający święta
wymagane jest
ozdób świątecznych, drobna Wielkanocne,
świadectwo
gastronomia, choinki,
- od maja do września
potwierdzające właściwą
upominki, lampki, balony
(sezon na owoce miękkie),
jakość zdrowotną grzybów
- od 24 maja do 26 maja
wystawione przez
(dzień matki),
klasyfikatora bądź
- od sierpnia do października
grzyboznawcę.
(sezon grzybobrania),
- pierwsza niedziela grudnia
(Jarmark Świąteczny)
- od 30 grudnia do 31 grudnia
(zakończenie roku)
Kwiaty, znicze
- od 26 października do 3 listopada
(okres Wszystkich Świętych)
Kwiaty, znicze
- od 26 października do 3 listopada
(okres Wszystkich Świętych)
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ul. Łąkowa rejon skrzyżowania z ul.
Widok
ul. Wierzbowa (na wysokości
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dz. ew. 533/3 obręb P-12

Kwiaty, znicze

dz. ew. 375/8 obręb P-12

Kwiaty, znicze
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- od 26 października do 3 listopada
(okres Wszystkich Świętych)
- od 26 października do 3 listopada
(okres Wszystkich Świętych)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski

