
UCHWAŁA Nr XLVI/668/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 07 marca 1994 r. 

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina 

        Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/ 

Rada Miejska w Szczecinie 

w celu zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zakazuje się prowadzenia handlu obwoźnego tj. naręcznego wykonywanego z wszelkich 

obiektów ruchomych takich jak pojemniki, stoiska, pojazdy samochodowe, przyczepy 

samochodowe itp. na obszarze miasta Szczecina położonym na zachód od rzeki Odry, 

ograniczonym ulicami – od północy: ul. Duracza od Huty Szczecin, Policka, Zagórskiego 

Ostoji, Śródleśna, Droga Siedmiu Młynów do Zegadłowicza. Od południa: od mostu K. 

Świerczewskiego, wzdłuż Autostrady Poznańskiej, w kierunku zachodnim do ul. Cukrowej. 

Od zachodu zgodnie z zachodnią granicą administracyjną miasta Szczecina. 

Na wschód od rzeki Odry ograniczony ulicami - od północy: Gdańska, Przestrzenna, 

Pokładowa, Szybowcowa, Goleniowska – od południa: Autostrada Poznańska, Rymarska, 

Metalowa, Autostrady do granicy administracyjnej miasta Szczecina. 

2. Zakaz określony w ust. l odnosi się do całej szerokości ulicy /jezdni i chodnika/ oraz 

terenów posesji przyległych do ulic położonych na obszarze wymienionym w ust. l.  

§ 2. 

1. Na terenie miasta Szczecina handel obwoźny może być prowadzony wyłącznie na terenie 

stałych targowisk oraz miejsc czasowo wyznaczonych do handlu. 

2. Za miejsca czasowo wyznaczone do handlu uważa się: 

a) miejsca wyznaczone przez Zarząd Miasta Szczecina – przeznaczone w szczególności na 

organizowanie kiermaszów okolicznościowych w/g odrębnych przepisów. 

b) tereny, których użytkownicy posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 

pozytywną opinię lokalizacyjną lub zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, jeżeli zakres tej 

opinii bądź zezwolenia obejmuje prowadzenie handlu obwoźnego. 

§ 3. 

1. Kto prowadzi handel obwoźny w miejscu określonym w § 1 – poza terenem targowiska i 

miejsca czasowo wyznaczonego do handlu – podlega karze grzywny. 

2. Grzywna, o której mowa w ust. l wymierzana jest w wysokości i na zasadach określonych 

w kodeksie wykroczeń. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina. 



§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 01 

kwietnia 1994 r. 

  

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Gajda 

 


