
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 40/ 2022 
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych  
w Radomiu z dnia 05.10.2022r. 

 

 Regulamin przydziału rezerwacji miejsc handlowych  

w rejonie cmentarzy w Radomiu  

w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

 
W związku z organizacją handlu w okresie Świąt „Wszystkich Świętych” Dyrektor 

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Suchej 15, ogłasza 
i ustala zasady przydziału rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu 
przy ul. Ofiar Firleja i ul. Witosa, oraz wokół cmentarza przy ul. Limanowskiego  
i ul. Dębowej. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przydział rezerwacji miejsc handlowych zlokalizowanych przy cmentarzach  
w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja i ul. Witosa oraz wokół cmentarza 
przy  ul. Limanowskiego i ul. Dębowej odbywać się będzie, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w niniejszym Regulaminie. 

2. Przydział wybranego miejsca handlowego w rejonie cmentarza przy ul. Ofiar Firleja, 
ul. Witosa, ul. Dębowej i ul. Limanowskiego w Radomiu jest możliwy na okres  
od dnia 31.10.2022r. od godz. 600 do dnia 01.11.2022r. do godz. 2200. 

3. Warunkiem przydziału miejsca handlowego jest decyzja podpisana przez Dyrektora 
ZUK lub przez osobę upoważnioną oraz członków komisji.  

4. Zarezerwowane miejsce handlowe należy zająć do godziny 800 każdego dnia.  
Po tej godzinie ZUK nie bierze odpowiedzialności, czy to miejsce będzie jeszcze 
wolne danego dnia. 
 

II. Organizacja handlu w rejonie cmentarzy 

1. Miejsca handlowe wyznaczone są przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu. 
2. Handel w wyznaczonych miejscach prowadzony będzie tylko i wyłącznie artykułami 

cmentarnymi, z wyjątkiem miejsc: 
a. przy ul. Ofiar Firleja od nr 52 do nr 69 gdzie dopuszcza się handel wyłącznie 

obwarzankami 
b. przy ul. Witosa od nr I do nr XXVIII gdzie dopuszcza się handel wyłącznie 

obwarzankami 
c. przy ul. Limanowskiego od nr 80 do nr 113 gdzie dopuszcza się handel 

zabawkami, słodyczami i małą gastronomią  
d. przy ul. Limanowskiego od nr 261A do nr 262B od nr 272A do nr 273B oraz od nr I 

do nr X gdzie dopuszcza się handel wyłącznie obwarzankami 
e. przy u. Dębowej od nr 29A do nr 31B oraz od nr 53A do nr 57B gdzie dopuszcza 

się handel wyłącznie obwarzankami 
 
 
 



3. Wielkość miejsca handlowego ustala się następująco:  
a. 10,5 m2 (3m szerokości x 3,5m długości) – w przypadku handlu asortymentem 

cmentarnym (znicze, wiązanki, kwiaty) oraz zabawkami 
b. 1,5m2 (1,5m szerokości x 1m długości – w przypadku handlu obwarzankami, watą 

cukrową, balonami oraz drobnym handlem gastronomicznym 
4. Ulica Limanowskiego będzie zamknięta dla ruchu samochodowego od dnia 

31.10.2022r. od godz. 600 do dnia 01.11.2022r. do godz. 2200.  Wjazd na teren 
zamknięty dla osób handlujących odbywać się będzie w w/w dniach za zgodą Policji  

po okazaniu decyzji przydziału miejsca handlowego. Odblokowanie ruchu nastąpi  
w dniu 01.11.2022r. po godzinie 2200. 

5. Wszyscy handlujący przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu zobowiązani są ustawiać swoje 
miejsca handlowe w odległości min. 2 m od jezdni. 
W przypadku niewywiązywania się z w/w obowiązku zostaną oni ukarani mandatem 
przez odpowiednie służby miejskie. 

 
III. Zasady ubiegania się o miejsca handlowe 

1. O przydział rezerwacji miejsc handlowych na okres od 31.10.2022r. 
do 01.11.2022r. mogą ubiegać się wszyscy, którzy złożą w wyznaczonym terminie 
wniosek o przydzielenie miejsca handlowego (załącznik nr 1), z zastrzeżeniem pkt. III 
ust. 4. 

2. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie a także wnioski, które nie będą 
prawidłowo wypełnione zostaną odrzucone. W takim przypadku osoby, których 
wnioski zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 

3. Każdy ubiegający się o przydział miejsca może starać się maksymalnie o dwa miejsca 
handlowe przy danym cmentarzu. W takim przypadku należy złożyć dwa osobne 
wnioski z oferowaną ceną za jedno miejsce handlowe. 

4. Nieodpłatnie przydzielone zostaną miejsca handlowe organizacjom harcerskim, 
instytucjom i organizacjom charytatywnym. O przydziale miejsc handlowych 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Osobom prowadzącym nieprzerwalnie działalność handlową przy cmentarzach  
w Radomiu przy ul. Witosa oraz przy ul. Limanowskiego przez okres co najmniej 5 
miesięcy licząc od 1 czerwca br. przyznane zostaną decyzje na dane miejsce 
handlowe. Warunkiem takiego przydziału miejsc jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej 
za w/w okres. 

6. Osoby nie posiadające decyzji przyznania miejsca handlowego przy cmentarzu będą 
zobowiązane wykupić na miejscu takie zezwolenie od uprawnionych pracowników 
ZUK. W przypadku niewykupienia decyzji zostaną oni usunięci z zajmowanego 
miejsca handlowego i ukarani mandatem przez odpowiednie służby miejskie. 

 

 

 

 

 



IV. Sposób przydziału miejsc handlowych 

1. Miejsca handlowe przydzielane będą w formie konkursu ofert z zastrzeżeniem  
pkt. III ust. 4 i pkt III ust.5 

2. Cena wywoławcza za jedno miejsce handlowe w rejonie cmentarzy w Radomiu  
przy ul. Ofiar Firleja i ul. Witosa, oraz wokół cmentarza przy ul. Limanowskiego  
i ul. Dębowej wynosi odpowiednio: 
a. 420,- zł brutto w przypadku handlu asortymentem cmentarnym (znicze, wiązanki, 

kwiaty) oraz zabawki, 
b. 140,- zł brutto w przypadku handlu obwarzankami, watą cukrową, balonami oraz 

drobnym handlem gastronomicznym. 
Kwota powinna być zaokrąglona do pełnych złotych 

3. Każda osoba/firma ubiegająca się o przydział rezerwacji miejsca handlowego winna 
złożyć w siedzibie ZUK zamkniętą kopertę z napisem: 

„Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE MIEJSCA HANDLOWEGO”  

wraz z lokalizacją cmentarza zawierającą w/w wniosek po czym oferentowi 
zostanie nadany numer identyfikacyjny w celu zabezpieczenia danych osobowych  
w związku z obowiązującą Dyrektywą RODO. 

4. Oferty zostaną otwarte przez komisję, której skład ustala Dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych w Radomiu odrębnym Zarządzeniem. 

5. Z ofert, które wpłyną do ZUK, komisja tworzy listę. Lista układana jest  
w kolejności zaproponowanych przez osoby/firmy cen (od najwyższej do najniższej). 
Lista zostaje przedstawiona do wiadomości na stronie internetowej 
https://www.bip.zuk.radom.pl/87,1-listopada-organizacja-przydzialu-miejsc-
handlowych-przy-cmentarzach-radomskich” oraz poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie ZUK. 

6. Osoba/firma, która zaproponowała wyższą cenę za miejsce otrzymuje pierwszeństwo 
przy wyborze miejsca handlowego. 

7. W przypadku ofert zawierających identyczne, oferowane ceny za miejsce handlowe,  
o kolejności wyboru miejsca decyduje losowanie w obecności zainteresowanych  
i komisji. 

8. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona. W związku z czym nie każdej 
osobie/firmie ubiegającej się o miejsce handlowe za cenę wywoławczą będzie ono 
przydzielone.  

9. W dniu przyznawania miejsc handlowych osoba/firma ubiegająca się o nie winna 
stawić się osobiście wraz z numerem identyfikacyjnym w siedzibie ZUK 
lub upoważnić do tego pisemnie inną osobę. Bark upoważnienia skutkuje utratą 
prawa do wyboru miejsca. 

10. Jeśli w dniu przyznawania miejsc handlowych osoba/firma nie stawi się, traci prawo 
wyboru miejsca. 

11. Przyznanie miejsca handlowego odbywa się w następujący sposób:  
a. osoba/firma dokonuje wyboru miejsca handlowego, zgodnie z trybem określonym 

w pkt. IV ust. 6, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na decyzji 
przyznania miejsca handlowego, w obecności komisji, 



b. po wyborze miejsca handlowego osoba/firma uiszcza w siedzibie ZUK oferowaną 
kwotę za wybrane miejsce, 

c. osobie/firmie przyznawana jest decyzja (załącznik nr 2). 

 

V. Opłaty dodatkowe 

1. Osoba/firma prowadząca handel na miejscach przydzielonych zgodnie  
z Regulaminem, niezależnie od opłaty rezerwacyjnej przewidzianej w rozdziale IV ust. 
2 Regulaminu, zobowiązana jest uiszczać: 
a. opłaty dzienne eksploatacyjne, zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2022 Dyrektora 

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 19 września 2022r. w sprawie 
działalności targowisk przy cmentarzach w Radomiu, zarządzanych przez ZUK,  
tj. 4,00 zł brutto/ dzień za jedno miejsce handlowe. 

b. opłatę targową na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej 
w Radomiu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu 
poboru i wynagradzania za jej pobór. 
 

VI. Terminy poszczególnych etapów przyznawania miejsc handlowych 

1. Wnioski wraz z Regulaminem dostępne będą od dnia 05.10.2022r. na stronie 
internetowej http://www.bip.zuk.radom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK. 

2. Przyjmowanie wniosków do dnia 13.10.2022r. do godz. 1500. 
3. Udostępnienie list oferentom nastąpi w dniu 17.10.2022r. od godz. 1200. 
4. Przyznawanie decyzji przydziału miejsc handlowych: 

a. przy cmentarzu przy ul. Ofiar Firleja i ul. Witosa w dniu 20.10.2022r. 
b. przy cmentarzu przy ul. Limanowskiego i ul. Dębowej w dniu 21.10.2022r. 

 
VI. Zasady obowiązujące podmioty/osoby prowadzące handel 

1. Każdy starający się o przydział miejsca handlowego, zobowiązany jest do obejrzenia 
miejsca, o które będzie się starał przed złożeniem oferty. Nie każde miejsce handlowe 
pozwala na prowadzenie handlu z samochodu i rozstawienie towaru, więc reklamacje 
dotyczące warunków handlu na danym miejscu nie będą rozpatrywane. 

2. Osoby handlujące w rejonie cmentarzy w Radomiu winny posiadać przy sobie 
dokumenty stwierdzające tożsamość oraz aktualny odpis z właściwego rejestru  
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3. Podmioty prowadzące handel na Targowisku obowiązane są do: 
a. przestrzegania Zarządzenia nr 39/2022 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych  

w Radomiu z dnia 19 września 2022r. w sprawie działalności targowisk  
przy cmentarzach w Radomiu, zarządzanych przez ZUK oraz niniejszego 
Regulaminu, przepisów p.poż, sanitarnych, epidemiologicznych a także innych 
dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności, 

b. uporządkowania miejsca związanego z bezpośrednio wykonywaną działalnością  
i jego najbliższego otoczenia po zakończeniu sprzedaży, a odpady i śmieci usunąć 
do przeznaczonych na ten cel pojemników, 



c. posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej oraz eksploatacyjnej i okazania  
go na każde żądanie upoważnionych do kontroli osób; niemożność okazania 
powyższych opłat skutkuje koniecznością ich natychmiastowego uiszczenia, 

d. nie zajmowania miejsc zarezerwowanych dla innych podmiotów, pod rygorem 
natychmiastowego usunięcia. 

4. Zabrania się 
a. pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po godzinach zamknięcia 

Targowiska, wózków, skrzynek, regałów i innych opakowań oraz urządzeń 
handlowych pod rygorem odmowy udostępnienia miejsca handlowego 

b. wystawiania towaru poza granice miejsca handlowego z którego prowadzona jest 
sprzedaż pod rygorem uiszczenia opłaty w wysokości 70,00 zł brutto za każde 
rozpoczęte 1,5m2 

c. samowolnego zajmowania miejsc do handlu w przejściach, bramach wjazdowych, 
furtkach wejściowych lub na drogach ewakuacyjnych i w miejscach 
zarezerwowanych dla innych podmiotów. Handel może odbywać się tylko  
na miejscach do tego wyznaczonych i ponumerowanych 

5. W celu usprawnienia bezpiecznego pobrania opłaty przez inkasenta, wnoszący opłatę 
winien ją zapłacić wyliczoną kwotą, bez konieczności wydawania reszty. 

6. Każdy handlowiec zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie swoje 
miejsce handlowe i wyposażyć w środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej 
(maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki ochronne), zalecane   
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a także umieścić w widocznym miejscu 
informację o ilości osób (klientów) mogących się gromadzić jednorazowo przy stoisku 
handlowym oraz odległościach pomiędzy nimi. 

7. Na miejscu handlowym winien być także dostępny dla klientów płyn  
do dezynfekcji rąk (przykładowo po dokonaniu transakcji zakupu itp.) 

 
 

 
Dyrektor  

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



WNIOSEK 

o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego w rejonie cmentarza  

przy ul. Dębowej i przy ul. Limanowskiego w Radomiu w okresie  

od  31.10.2022r. do 01.11.2022r.  

 

DANE OSOBOWE 

Imię i Nazwisko / nazwa 
firmy 

 

Seria i nr dowodu 
osobistego / NIP 

 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA HANDLOWEGO 

Lokalizacja*  

Oferowana cena  
w złotych 

 

Oferowana cena  
w złotych słownie 

 

Asortyment  

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem przydziału rezerwacji miejsc 

handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2022r.  
do 01.11.2022r., a także Zarządzeniem nr 39/2022 Dyrektora Zakładu Usług 
Komunalnych w Radomiu z dnia 19 września 2022r. w sprawie działalności targowisk 
przy cmentarzach w Radomiu, zarządzanych przez ZUK nie wnoszę do nich zastrzeżeń  
i akceptuję zawarte w nich zasady.  
 
 
Radom, dnia  ……………………..                                         …………………...……………..…………………………. 

            (podpis osoby składającej wniosek) 
* Należy wpisać: 
- ul. Limanowskiego 
- ul. Dębowa 
 
Klauzula informacyjna 
1 Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, Radom 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
4. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych/ Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stornie internetowej www.bip.zuk.radom.pl 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu przydziału rezerwacji miejsc 
handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu 
w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

 



WNIOSEK 

o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego w rejonie cmentarza  

przy ul. Ofiar Firleja i przy ul. Witosa w Radomiu w okresie  

od  31.10.2022r. do 01.11.2022r.  

 

DANE OSOBOWE 

Imię i Nazwisko / nazwa 
firmy 

 

Seria i nr dowodu 
osobistego / NIP 

 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA HANDLOWEGO 

Lokalizacja*  

Oferowana cena  
w złotych 

 

Oferowana cena  
w złotych słownie 

 

Asortyment  

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem przydziału rezerwacji miejsc 

handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2022r.  
do 01.11.2022r., a także Zarządzeniem nr 39/2022 Dyrektora Zakładu Usług 
Komunalnych w Radomiu z dnia 19 września 2022r. w sprawie działalności targowisk 
przy cmentarzach w Radomiu, zarządzanych przez ZUK nie wnoszę do nich zastrzeżeń  
i akceptuję zawarte w nich zasady.  
 
 
Radom, dnia  ……………………..                                         …………………...……………..…………………………. 

            (podpis osoby składającej wniosek) 
* Należy wpisać: 
- ul. Ofiar Firleja 
- ul. Witosa 
 
Klauzula informacyjna 
1 Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, Radom 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
4. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych/ Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stornie internetowej www.bip.zuk.radom.pl 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu przydziału rezerwacji miejsc 
handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu 
w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

 



 
 
 

Radom, dn. ………………………… 

Decyzja 

przyznania miejsca handlowego przy cmentarzu przy ul. …………………………….. 

Działając na podstawie Regulaminu przydziału miejsc handlowych w rejonie 

cmentarzy w Radomiu w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. zatwierdzonym 

przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu oraz złożonego, prawidłowo 

wypełnionego wniosku,  

przyznaję Osobie/Firmie:                       

………..…………………………………….…………………………………………………………..……………………………………... 

rezerwację miejsca handlowego nr  ……..………… w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

Cena za przyznanie miejsca wynosi  …………..…………….………………..……* 

Wpłata za przyznane miejsce zostaje uregulowana w siedzibie Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu, co następuje równolegle z odbiorem niniejszej decyzji. 

Upoważnia do wjazdu samochodem o nr rej.  ………………..………, zgodnie  

z rozdz. II ust. 4  Regulaminu rezerwacji miejsc handlowych w rejonie cmentarzy 

w Radomiu w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

 
 

                                                                                              ………………………………………………………… 
  (Podpis Dyrektora ZUK 

    lub osoby przez niego upoważnionej)  
Podpisy komisji: 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

 
          ………………..………………………..………………………… 

      (czytelny podpis otrzymującego decyzję) 
*  w przypadku stałej rezerwacji należy wstawić  „stała rezerwacja”                              

Załącznik nr 2  
do Regulaminu przydziału rezerwacji miejsc 
handlowych w rejonie cmentarzy w Radomiu 
w okresie od 31.10.2022r. do 01.11.2022r. 

 


