
     Zarządzenie Nr 345/2016 
Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 31.10.2016 r. 
w sprawie prowadzenia handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi na terenie 
miasta Tczewa. 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                   
(Dz.U. 2016 poz. 446 z  późn. zm.), uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                
26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie, 
zmienionej uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej  w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się na terenie miasta Tczewa miejsca dla prowadzenia handlu miejscowego poza 
targowiskami miejskimi:   
 

1) na ulicach miejskich: 
a) ul. Jarosława Dąbrowskiego - pasaż 
b) Pl. Piłsudskiego - skwer pod kasztanem  
c) plac przy kaplicy ewangelickiej,  
d) ul. Kościuszki - róg ul. J. Dąbrowskiego, 
e) Skwer Kopernika wzdłuż cmentarza  
f) ul. Konarskiego 
g) plac przy ul. Jurgo 3 - Jurgo 9 wzdłuż ul. Armii Krajowej na działce Nr 285 obręb 5 
h) plac przy cmentarzu na ulicy Rokickiej, 
i) ul. Gdańska 

 

2) na ulicach Spółdzielni Mieszkaniowej: 
a) róg ul. Konarskiego - Czyżykowskiej 
b) ul. Jedn. Narodu 6 
c) ul. Akacjowa 8  
d) ul. Jagiełły 6, ul. Żwirki 25, ul. Kasztanowa 15, ul. Jedn. Narodu 28 - mlekomat 

 

3) na ulicach powiatowych: 
a) ul. 30 Stycznia 
 

4) na terenach prywatnych lub będących własnością innych osób prawnych, położonych                   
w rejonie ulic wymienionych w § 1 pkt. 1, 2, 3.  

 

2. Dopuszcza się prowadzenie handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi na terenach 
prywatnych lub będących własnością osób prawnych, innych niż określonych w ust 1, po 
uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenu, złożeniu wniosku do Zakładu Usług Komunalnych 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 
 

1. Do prowadzenia handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia wydanego przez Zakład Usług Komunalnych. Wzór zezwolenia określa załącznik                 
nr 3 do zarządzenia.  

 

2. Wydanie zezwolenia przez ZUK na ulicach powiatowych na terenie miasta Tczewa musi 
poprzedzić uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi – Starostwo 
Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2, a na  ulicach Spółdzielni Mieszkaniowej – uzyskanie 
zgody od Zarządu Spółdzielni. 

 

3. Wnioski o wydanie zezwolenia należy składać do Zakładu Usług Komunalnych w terminie, co 
najmniej 1 tygodnia przed rozpoczęciem działalności handlowej, wg wzoru określonego                      
w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

 

4. O wydaniu zezwolenia decyduje kolejność i termin zgłoszenia wniosku. Złożone wnioski 
podlegają  ścisłej rejestracji. 

 
 



§ 3 
 

1. Osoba, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie handlu miejscowego poza targowiskami 
miejskimi w wyznaczonych miejscach zobowiązana jest do uiszczenia opłaty targowej za każdy 
dzień prowadzenia działalności handlowej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej          
w Tczewie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. Poboru opłaty dokonuje 
upoważniony pracownik ZUK. 

 
2. W przypadku prowadzenia w/w handlu na terenie nie będącym własnością Gminy Miejskiej 

Tczew na podstawie wniosku oraz pisemnej zgody właściciela terenu, właściciel może pobierać 
dodatkową opłatę z tytułu dzierżawy powierzchni terenu. 

 

§ 4 
 

Powierzchnię stoiska do prowadzenia działalności handlowej w miejscach wymienionych w § 1 
wyznacza właściciel lub zarządca terenu. 
 

§ 5 
 

1. Zajęte miejsce do handlu miejscowego powinno być estetyczne i utrzymane w czystości.  
 
2. Miejsca zlokalizowane w pasie drogowym, na chodniku, przejściu, nie mogą utrudniać ruchu 

i ograniczać widoczności. Szerokość przejść nie może być mniejsza niż 1,5 m. 
 

§ 6 
 

W ramach handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi stacjonarne jednostki handlowe 
(sklepy) mogą prowadzić działalność handlową w formie tzw. „wystawki sklepowej”, mogą 
wystawiać towar na zewnątrz pomieszczenia handlowego i prowadzić handel przed sklepem na 
zasadach określonych w § 7. 
 

§ 7 
 

1. „Wystawki sklepowe”  muszą spełniać  następujące warunki : 
 

1) ekspozycja towaru musi być bezpośrednio związana z pomieszczeniem sklepowym, 
2) wystawiony towar musi być taki sam jak w sklepie, 
3) ekspozycja i handel przed sklepem nie może utrudniać przejścia, zasłaniać widoczności  

lub powodować innych utrudnień,  
4) zajęty teren na tzw. wystawki sklepowe nie może być większy niż wymiar sklepu 

maksymalnie do 2 m szerokości, 
5) w przypadku zajęcia pasa drogowego, zgodę musi wydać zarządca drogi (ulicy). 

 

2. Zarządca ulicy, drogi lub właściciel terenu, przy której znajduje się sklep ma prawo określić 
warunki szczegółowe dla wystawki. 

 
3. Od jednostek handlowych prowadzących działalność handlową w formie „wystawki  sklepowej” 

nie pobiera się opłaty targowej. 
 

§ 8 
 

1. Jednostki gastronomiczne: restauracje i bary mogą organizować ogródki gastronomiczne przy 
swoich lokalach, o ile warunki przestrzenne na to pozwalają. 

 

2. Od jednostek gastronomicznych prowadzących ogródki gastronomiczne nie są pobierane 
opłaty targowe. 

 

3. Właściciel - zarządca drogi, terenu, placu ma prawo ustalić szczegółowe warunki zajęcia terenu              
i organizacji ogródka gastronomicznego. 

 

4. Zajęcie terenu stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie może nastąpić po zawarciu              
z gminą odrębnej umowy dzierżawy. 

 
 



§ 9 
 

Za użytkowanie terenu dla ogródków gastronomicznych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Tczew pobierany jest czynsz  dzierżawny  na podstawie Zarządzenia Nr 390/2012 Prezydenta 
Miasta Tczewa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew. 
 

§ 10 
 

Dla uzyskania pozwolenia na prowadzenie handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi 
wymagane jest złożenie następujących dokumentów: 
1) wypełnionego wniosku z określeniem rodzaju i asortymentu handlu, który będzie prowadzony 

wg wzoru, określonego w załączniku do zarządzenia,  
2) szkicu lokalizacji miejsca handlu z krótkim opisem, 
3) zgody właściciela terenu lub drogi z potwierdzoną opłatą dzierżawy gruntu, o ile właściciel 

tego wymaga. 
 

§ 11 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 1588/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada 2010 r.                      
w sprawie prowadzenia handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi na terenie miasta 
Tczewa. 
 

§ 12 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 
     Prezydent Miasta Tczewa 
 
                             Mirosław Pobłocki 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2016 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z dnia 31.10.2016 r. 
 
 

Tczew, dn. ....................................... 
 

WNIOSEK 

na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie handlu miejscowego 

 poza targowiskami miejskimi w Tczewie 

 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania .....................................................................................................................          

3. Adres prowadzenia  działalności podstawowej ............................................................................. 

4. Nr telefonu ................................................................................................................................... 

 

Składam wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie handlu miejscowego poza targowiskami 

miejskimi w Tczewie  w okresie od  ............................................ do …............................................. 

1) Miejsce prowadzenia handlu  oraz planowany asortyment ………............................................... 

     

..........................................................................................................................................................   

     
.......................................................................................................................................................... 

      (wnioskowana powierzchnia do prowadzenia handlu) 

 
2) Zobowiązuję się do utrzymania czystości w miejscu prowadzenia handlu i usunięcia wszystkich   

      akcesoriów używanych w handlu po zakończeniu każdego dnia handlowego. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że z tytułu prowadzenia w/w handlu będzie codziennie pobierana 

opłata targowa w wysokości określonej w uchwale Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Tczewie                

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście 

Tczewie, zmienionej uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 

2016 r.  Opłata nie dotyczy wystawek sklepowych i ogródków gastronomicznych.  

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Zgoda właściciela na zajęcie pasa drogowego lub terenu * 
 ZUK Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie ul. Czatkowska 2e 
 Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie al. Zwycięstwa 6 
 Starostwa Powiatowego w Tczewie ul. Piaskowa 2 
 Osoby fizycznej lub innej osoby prawnej 

 

* niepotrzebne skreślić 

                 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 345/2016 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z dnia 31.10.2016 r. 
 
 

Tczew, dn. ....................................... 
 

WNIOSEK 

na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie handlu miejscowego  
poza targowiskami miejskimi w Tczewie oraz miejscami wyznaczonymi w § 1 zarządzenia 

 
 
 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania .....................................................................................................................          

3. Adres prowadzenia  działalności podstawowej ............................................................................. 

4. Nr telefonu ................................................................................................................................... 

 

Na podstawie pisemnej zgody właściciela terenu - …………………….…………………………..., 

którą załączam do niniejszego wniosku, wnoszę o wydanie pozwolenia na prowadzenie handlu 

miejscowego poza targowiskami miejskimi w Tczewie oraz miejscami wyznaczonymi w § 1 

zarządzenia w okresie od  .............................................. do ............................................................ 

1) Miejsce prowadzenia handlu  oraz planowany asortyment .......................................................... 

..........................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................... 
      (wnioskowana powierzchnia do prowadzenia handlu) 

 
2) Zobowiązuję się do utrzymania czystości w miejscu prowadzenia handlu i usunięcia wszystkich   

      akcesoriów używanych w handlu po zakończeniu każdego dnia handlowego . 

3) Przyjmuję do wiadomości, że z tytułu prowadzenia w/w handlu będzie codziennie pobierana 

opłata targowa w wysokości określonej w uchwale Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Tczewie                  

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście 

Tczewie, zmienionej uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 

2016 r.  Opłata nie dotyczy wystawek sklepowych i ogródków gastronomicznych.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 345/2016 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z dnia 31.10.2016 r. 
 
 

    Tczew, dnia ..........................

  
L.dz.........../……….. 
   

 

 

ZEZWOLENIE NR .............................................. 

 
W związku z wnioskiem z dnia ................................................... w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi, sprzedaż ...................................... 

przy ul.  ........................................................................................................................... w Tczewie. 

 

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie na podstawie ....................................................................... 

wyraża zgodę na powyższą lokalizację i zajęcie miejsca o powierzchni ...................................... m
2
 

Zgoda na prowadzenie działalności handlowej dotyczy okresu ........................................................  

 

Obowiązkiem handlującego jest zachowanie estetyki i porządku oraz pozostawienie pasa 

chodnika nie utrudniającego ruchu pieszych. 

 

Opłatę targową za prowadzony handlu (sprzedaży) pobierać będzie Zakład Usług Komunalnych                      

z siedzibą w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Adresat 
2) Straż Miejska w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1 
3) a/a 


