
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.5.2020 
Protokół nr 19/VIII/2020 

 
posiedzenia  Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

  
posiedzenie on-line 

 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -   0  
        
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 17/V/20 z dnia 19 maja 2020 r. i protokołu nr 18/VI/20 z dnia 

 2 czerwca 2020 r.  

3. Problem nielegalnego handlu w mieście.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

     Przewodniczący Komisji powitał obecnych on-line radnych oraz zaproszonych gości. Na 

podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Radni jednomyślnie 7 głosami za zaakceptowali zaproponowany porządek obrad posiedzenia.  

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 17/V/20 z dnia 19 maja 2020 r. i 

protokołu nr 18/VI/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu nr 17/V/20  pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu nr 18/VI/20  pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. protokół. 

 

Ad pkt 3 - Problem nielegalnego handlu w mieście.  

     Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 23 czerwca 2020 r. do Komisji 

wpłynęło pismo Członka Zarządu Spółki Przedsiębiorców i Rolników Targowiska Dolna-

Ceglana   

z prośbą  o pomoc w rozwiązaniu  problemu nielegalnego handlu, jaki odbywa się  

 w sąsiedztwie targowiska.  

Komisja wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Miejskiego Policji  i Komendanta Straży 

Miejskiej w Łodzi o ustosunkowanie się do treści pisma, w szczególności o interwencję  

w tej sprawie. Odpowiedzi w tej sprawie zostały przekazane radnym i zamieszczone  

w Aktówce. 

 

Członek Zarządu Spółki Przedsiębiorców i Rolników …………..: Łączna powierzchnia 

targowiska Dolna-Ceglana wynosi 15 tys. m². Tzw. „pchli targ” stanowi 2 tys. m². Od wielu 

lat na obszarze okalającym tereny targowiska  odbywa się nielegalny handel a podejmowane 
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działania mające wyeliminowanie problemu na razie okazały się bezskuteczne. Dlatego 

zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o pomoc. Nielegalny handel wpływa negatywnie na 

wizerunek targowiska, tworzy bałagan i zajmowane są miejsca parkingowe. Zarząd Dróg i 

Transportu sprawuje zarząd tym terenem.  

 

Stowarzyszenie Kupców Rynek Pionier p……….: Na terenie targowiska handel odbywa 

się na chodnikach zwłaszcza na skrzyżowaniu Rydla z ul. Tatrzańską. Handlujący wychodzą 

często na ulicę blokując ruch samochodowy. Z rozmów przeprowadzonych  

z Komendantem Straży Miejskiej wynika, że brak odpowiednich przepisów uniemożliwia 

rozwiązanie problemu. 

  

Główny Specjalista Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej  

p. Jarosław Tumiłowicz: Chcielibyśmy, aby dzisiejsze spotkanie przyniosło konkretne 

rozwiązania. Należy odpowiedzieć na pytanie czy nielegalny handel istnieje ze względu na 

brak odpowiednich przepisów czy jest spowodowany małą skutecznością działania służb 

mundurowych. „ Dziki handel” ma ujemny wpływ na wizerunek miasta. Tereny są 

zaśmiecane, niszczone. Jest to niezdrowa konkurencja dla osób, które prowadzą działalność 

gospodarczą na tym terenie.  

 

Stowarzyszenie Kupców Rynek Pionier p. ………….:  Zwrócił uwagę, że wszystkie tereny 

w mieście powinny podlegać jednemu prawu. Chodzi zarówno o tereny prywatne, 

spółdzielcze czy miejskie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Jeśli chodzi o tereny prywatne nie ma 

możliwości zastosowana przepisów związanych z zakazem handlu. To właściciel decyduje 

 o przeznaczeniu terenu.  

 

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: Nielegalny handel nie jest tylko 

problemem Łodzi. Z handlem tzw. „pudełkowym” poradzili śmy sobie już kilka lat temu 

pozostał jeszcze problem tzw. handlu okazjonalnego  i jest to sprzedaż naczyń, starych ubrań, 

numizmatów prowadzona przez osoby starsze często o niskim statusie materialnym  

i prowadzenie wobec tych osób postepowań mandatowych kończy się tym, że nie ma 

możliwości wyegzekwowania nałożonych kar. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, że 

osoby prowadzące handel są osobami podstawionymi. Stoisko należy do kogoś innego a 
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osoby faktycznie prowadzące działalność handlową są osobami podstawionymi, które nie 

przejmują się, że będą wobec nich prowadzone jakieś formy represji. Straż Miejska nie ma  

możliwości technicznych i kadrowych, aby przez cały dzień pilnować handlujących aby nie 

prowadzili handlu w miejscach niedozwolonych.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał: czy nie ma możliwości skierowania 

patroli w określonych godzinach w celu kontroli. Wiadomo kiedy handlujący rozpoczynają 

rozstawianie produktów do sprzedaży. Być może codzienne kontrole na targowiskach, 

nakładanie kar i pouczeń na nielegalnie handlujących  spowodują rezygnację z handlu w tym 

miejscu. 

 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej p. Piotr Czyżewski: Rozważamy rozwiązanie tego 

problemu w ten sposób ale istnieją pewne okoliczności, które nam to uniemożliwiają. Na 

skutek sporu jednej ze spółek z miastem Łódź, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał 

orzeczenie, że zarządzenie Pani Prezydent wyznaczające targowiska i  miejsca do handlu 

obwoźnego nie jest miejscowym aktem prawnym i że to powinno nastąpić tylko i wyłącznie 

uchwałą Rady Miejskiej. W sądzie możemy mieć problem bo jeżeli zabieramy towar to w 

ciągu 14 dni sąd musi zatwierdzić to zabranie. W tym roku mieliśmy trzy przypadki kiedy nie 

zatwierdzano nam czasowego zajęcia towaru w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu 

musieliśmy zwrócić towar. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia uchwały a my 

postaramy się spotkać  

z prezesami sądów w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: Deklaruję chęć przy przygotowaniu  

i uchwaleniu tej uchwały. Po Komisji na roboczo możemy umówić się na spotkanie i na 

wrześniową sesję przygotować odpowiedni projekt uchwały.  

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Wojciech Malarczyk: Nielegalne stoiska  

handlowe poza obszarem targowisk są problemem dla handlowców i mieszkańców.  Policja 

od wielu lat współpracuje ze Strażą Miejską przy likwidacji nielegalnego handlu. Ważne jest 

również  to, aby rozwiązanie problemu nielegalnego handlu było nie tylko za pomocą 

represjonowania handlujących ale także ważne jest podjęcie tematu rozwiązań 

architektonicznych i stworzenia miejsc wokół targowisk w taki sposób, aby handlujący nie 

mieli możliwości rozstawiania towarów w miejscu niewyznaczonym. Na pewno policjanci 
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podczas kontroli targowisk większą wagę przykładają do ścigania handlujących towarami bez 

akcyzy  niż do tzw. dzikiego handlu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał: czy będzie możliwość 

przeprowadzenia wspólnych patroli Straży Miejskiej z Policją? 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji p. Wojciech Malarczyk: Jak najbardziej. 

strażnicy i policjanci codziennie kontrolują teren targowiska Bałucki Rynek. Na pewno 

wesprzemy Straż Miejską w tych działaniach.  

 

Członek Zarządu Spółki Przedsiębiorców i Rolników …………..: Rada Miejska w Łodzi 

utworzyła „pchli targ” żeby ukrócić handel rzeczami używanymi. Na przykład w 

poniedziałki, środy, czwartki i piątki 2000 m² stoi puste bo nie ma kto handlować a  od strony 

ul. Zgierskiej odbywa się nielegalny handel. Osoby handlujące rzeczami używanymi zajmują 

miejsca parkingowe. Jak my jako zarządcy tego targowiska mamy prowadzić to targowisko 

jeżeli wszyscy rozkładają ręce. Uważam, że jeżeli byłoby zaangażowanie ze strony Policji i 

Straży Miejskiej to uda się ten handel zlikwidować. Od listopada 2019 r.  do dzisiaj zgłoszono 

60 interwencji. W większości przypadków Straż Miejska stosuje pouczenia. Handel na 

„pchlim, targu” to jest koszt ok. 4 zł. My jako zarządzający nie możemy tam wejść i zwrócić 

uwagi, że osoby handlują nie w tym miejscu. Handlujący zostawiają śmieci i my ponosimy 

koszty zaśmiecania terenu. 

 

Główny Specjalista Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej  

p. Jarosław Tumiłowicz: Chciałbym zwrócić uwagę, że trochę spłaszczamy temat mówiąc 

tylko o pojedynczych osobach handlujących okazjonalnie. Nie zgadzam się, w okresie Dnia 

Matki, Dnia Kobiet czy w sezonie na nowalijki to jest zorganizowany handel. Osoby kupują 

duże ilości towaru w hurtowni, rozstawiają swoich ludzi na wielu skrzyżowaniach, czasami 

po kilka osób na jednym skrzyżowaniu i to nie są pojedyncze przypadki. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: omówiliśmy temat nielegalnego handlu, 

widzę, że jest deklaracja ze strony Policji w zakresie wsparcia tych działań. Ja z 

Komendantami Straży Miejskiej przygotuję projekt uchwały, który pozwoli skutecznie 

działać Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że dojdzie do spotkań z prezesami sądów i 

wypracowany zostanie sposób na skuteczne zajęcie towarów. Za jakiś czas poproszę 
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Komendanta p. Kuletę  

o zorganizowanie kilku akcji wokół targowisk. Mam nadzieję, że przyniesie to oczekiwany 

efekt.  

 

Członek Zarządu Spółki Przedsiębiorców i Rolników ……………..: chciałbym 

podziękować Komisji, że ten problem został poruszony podczas posiedzenia. Odpuszczenie 

tematu powoduje, że problem narasta.  

 

 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

   Nie wniesiono żadnych spraw. Sprawy które wpłynęły do Komisji zostały umieszczone 

 w Aktówce.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 
                                                                                            Przewodniczący 

 

                                                                                 Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 

 


