
Regulamin przydziału rezerwacji miejsc handlowych  

w rejonie cmentarzy w Radomiu  

w okresie od 31.10.2020r. do 01.11.2020r. 

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

3. Osoby handlujące w rejonie cmentarzy w Radomiu winny posiadać aktualny odpis  
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4. 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 
31.10.2020r. od godz. 600 do dnia 01.11.2020r. do godz. 2200. 

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

6. Handel w w/w miejscach prowadzony będzie tylko i wyłącznie artykułami 
cmentarnymi, z wyjątkiem miejsc przy ul. Limanowskiego od nr 80 do nr 100 gdzie 
dopuszcza się handel zabawkami, słodyczami i małą gastronomią oraz przy ul. Ofiar 
Firleja od nr 52 do nr 69 przy ul. Witosa od nr I do nr XX gdzie dopuszcza się handel 
tylko obwarzankami. 

7. 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. 

8. Ulica Limanowskiego będzie zamknięta dla ruchu samochodowego od dnia 
31.10.2020r. od godz. 600 do dnia 01.11.2020r. 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 01.11.2020r. po godzinie 2200. 

9. Wszyscy handlujący przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu zobowiązani są ustawiać 

swoje stanowiska handlowe w odległości min. 2 m od jezdni. 

 

 

 



II. Zasady obowiązujące podmioty/osoby prowadzące handel 

1. W celu usprawnienia bezpiecznego pobrania opłaty przez inkasenta, wnoszący 

     opłatę winien ją zapłacić wyliczoną kwotą (najlepiej w banknotach), bez 

     konieczności wydawania reszty. 

2. Każdy handlowiec zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie swoje 

    stanowisko 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. 

3.Na stanowisku handlowym winien być także dostępny dla klientów płyn  

    do dezynfekcji rąk(przykładowo po dokonaniu transakcji zakupu itp.) 

Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane 
jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 
Państwa danych osobowych jest: 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.                                                                      Kontakt  
pod adresem e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl 

Do zakresu działania Zakładu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze 
gminnym. Zakład Usług Komunalnych w  Radomiu gromadzi Państwa dane w celu realizacji 
zadań wynikających  z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).                                         
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw 
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje 
nadrzędne wobec Administratora. 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych 
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) 
lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy 



powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego 
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu 
na podstawie Art.6 ust.1 lit.a,b,c,e RODO oraz przechowywane będą  w Zakładzie Usług 
Komunalnych  
w Radomiu,   przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub 
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 
r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnymi archiwach 
(Dz.U.z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów   
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
• żądania ich sprostowania, 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora – Zakład Usług 
Komunalnych   w Radomiu ul. Sucha 15, drogą elektroniczną kierując korespondencję  
na adres: iod.kontakt@zuk.radom.pl 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę 
ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych 
w  Radomiu. 

Organem właściwym dla w/w. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu, podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie 
ustawy lub umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

III. Zasady ubiegania się o miejsca handlowe 

1. O przydział rezerwacji miejsc handlowych na okres od 31.10.2020r. do 01.11.2020r. 
mogą ubiegać się wszyscy, którzy złożą w wyznaczonym terminie wniosek o 
przydzielenie miejsca handlowego z oferowaną ceną (załącznik nr 1),  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Każdy ubiegający się o przydział stanowiska może starać się o maksymalnie dwa 
miejsca handlowe przy danym cmentarzu.  



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

4. Osobom prowadzącym działalność handlową przy cmentarzach w Radomiu przy  
ul. Ofiar Firleja i  ul. Witosa oraz wokół cmentarza przy ul. Limanowskiego  
przez okres całego roku i posiadających stałe rezerwacje na zajmowanych 
stanowiskach, przy czym warunkiem takiego przydziału miejsc jest uiszczanie opłaty 
rezerwacyjnej za zajmowane stanowisko oraz osobom, które uiszczały opłaty 
rezerwacyjne co najmniej od dnia 1 czerwca b.r. przyznane zostaną decyzje. 

5. Istnieje możliwość zamiany miejsca handlowego przez osoby, które posiadają stałą 
rezerwację (dotyczy wyłącznie ul. Limanowskiego) z wyjątkiem miejsc usytuowanych 
przy wejściach na cmentarze. 

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 
stanowiska 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 

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. 300,- zł brutto w przypadku handlu asortymentem cmentarnym (znicze, wiązanki, 

kwiaty), 
b. 100,- zł brutto w przypadku handlu obwarzankami, watą cukrową, balonami oraz 

drobnym handlem gastronomicznym. 
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 ofertę cenową za rezerwację miejsca 

handlowego w rejonie cmentarzy 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 
http://www.bip.zuk.radom.pl/Inne/Ogłoszenia/3. Święto „Wszystkich Świętych” oraz 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK. 

6. Osoba/firma, która zaproponowała wyższą cenę za miejsce otrzymuje pierwszeństwo 
przy wyborze stanowiska 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 przy ul. Ofiar Firleja jest ograniczona. W związku z czym nie 
każdej osobie 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. 

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 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 42/2016 Dyrektora 

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie 
działalności targowisk przy cmentarzach w Radomiu, zarządzanych przez ZUK,  
tj. 3 zł brutto za 1 dzień. 

b. opłaty targowe, zgodnie z Uchwałą nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 25 stycznia 2016r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej 
pobór, tj.: 

 
dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży: 

 

1. z ręki, koszyka, wiadra 2,20 zł 

2. 

z każdego stanowiska:  

a) do 16 m2 (jedno stanowisko) 7 zł 

b) za każde rozpoczęte 16 m2 powyżej 16 
m2 7 zł 

3. 

z samochodu o tonażu:  

a) do 3,5 t 17 zł 

b) powyżej 3,5 t 23,50 zł 

4. z samochodu akcesoriów cmentarnych 50 zł 



 

 

 

 

 

VI. Terminy poszczególnych etapów przyznawania miejsc handlowych 

1. Wnioski wraz z Regulaminem dostępne będą od dnia 05.10.2020r. od godz. 1100  
na stronie internetowej http://www.bip.zuk.radom.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie ZUK. 

2. Przyjmowanie wniosków do dnia 14.10.2020r. do godz. 1300. 
3. Udostępnienie list oferentom nastąpi w dniu 16.10.2020r. od godz. 1200. 
4. Przyznawanie decyzji przydziału miejsc handlowych: 

a. przy cmentarzu przy ul. Ofiar Firleja i ul. Witosa w dniu 20.10.2020r. 
b. przy cmentarzu przy ul. Limanowskiego i ul. Dębowej w dniu 21.10.2020r. 

 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor  

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 


