
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 17 

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

z dnia 17 lutego 2022 roku 

w sprawie wprowadzenia dokumentu poświadczającego prawo do  

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej. 

     Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Statutu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stanowiącego załącznik   

Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/444/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.,    

§ 7 pkt 3 ppkt b) oraz § 2 Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

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

stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały 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 oraz § 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg         

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 33 Dyrektora 

ZDiUM z dnia 10 lipca 2020 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 243 Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 lipca 2020 r. zarządzam, co następuje:  

§ 1. W celu poświadczenia przez rolników i ich domowników prawa do prowadzenia handlu w piątki     

i soboty na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej, wprowadza się 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 1 uprawnia rolnika i jego domownika do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej oraz 

do korzystania z przewidzianych dla rolników i ich domowników zwolnień. 

§ 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1, pobrana zostanie opłata targowa 

zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie opłaty targowej. 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu, do zakresu którego należy 

administrowanie targowisk miejskich. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.  

 



WZÓR                                                         

Załącznik do Zarządzenia Nr 17  

Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 lutego 2022 roku 

 

Piotrków Trybunalski, dnia ……………….………… 

 

……………………………………..……….         
Imię i nazwisko  
 
…………………………………………………. 
Adres 

 

……………………………….…………….. 

 

…………………………..…………………. 
Telefon (podanie nr tel. jest dobrowolne) 

 
 

Oświadczam, że jestem * : 

 

rolnikiem  -  w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym      

rolników  (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621); 

 

domownikiem - w rozumieniu 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. 266, 1535 i 1621). 
 

  * właściwe zaznaczyć 

                                                

……………………………………………………… 
(Data i podpis) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Kasztanowej 31, nr tel. (44) 733 92 53, 

 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji i zgodności z prawem posiadanych uprawnień do handlu 

na targowisku, 

 dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

 Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania uprawnień do handlu na targowisku, a po jego 

wygaśnięciu przez okres 3 lat, 

 posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 63 § 2. K.p.a., ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia procesu weryfikacji osób uprawnionych do handlu na targowisku, 

 z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@zdium-piotrkow.pl, 

 ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest Zarząd Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31. 

 

 

……………………………………………………… 
(Data i podpis) 

  

mailto:iod@zdium-piotrkow.pl

