
 

Zarządzenie  nr 63 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z  dnia 13 listopada 2020 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przyznawania  

stanowisk handlowych na targowiskach miejskich  

i miejscach wyznaczonych do handlu w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

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 2012r., § 7 pkt 3 ppkt b) oraz § 8 pkt 2 ppkt d) Regulaminu targowisk miejskich  

oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/547/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych  

do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz § 10 ust. 1 pkt 1)  

ppkt a) Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, stanowiącego załącznik  

do Zarządzenia Nr 33 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  

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

 

§   1.  W Zarządzeniu 66 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  

z dnia 20.12.2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stanowisk handlowych na 

targowiskach miejskich i miejscach wyznaczonych do handlu w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„7. Na miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w ciągu ul. Targowej, ustala się 

następujący podział procentowy, który określa proporcje przyznawania rezerwacji stanowisk 

handlowych na poszczególne kategorie asortymentu: 

a) pieczywo, artykuły mięsne i rybne – 10%. 

b) artykuły ogrodnicze (sadzonki, nasiona, kwiaty, rozsady) – 10%, 

c) artykuły rolne (warzywa, owoce) i inne artykuły spożywcze – 40%, 

d) artykuły higieniczne – 10%, 

e) pozostałe artykuły przemysłowe – 30%.  



 

W przypadku wolnej przestrzeni handlowej, dopuszcza się zmiany proporcji przyznawania 

rezerwacji stanowisk handlowych na poszczególne kategorie asortymentu. Lokalizacje 

stanowisk handlowych zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.” 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu, do zakresu którego należy 

administrowanie targowisk. 

 

§   3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia nr 63 

z dnia 13 listopada 2020 roku 

 

 

     Lokalizacja rozmieszczenia poszczególnych kategorii asortymentu: 

a) pieczywo, artykuły mięsne i rybne, 

b) artykuły ogrodnicze (sadzonki, nasiona, kwiaty, rozsady),  

c) artykuły rolne (warzywa, owoce) i inne artykuły spożywcze, 

d) artykuły higieniczne, 

e) pozostałe artykuły przemysłowe. 

a)
c) 

a) b)  c) 
d) 
e) 


