
OBWIESZCZENIE NR 60/17
RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie 
miasta Torunia.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.1)) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 270/03 Rady Miasta Torunia z 4 grudnia 2003 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie 
wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. 
poz. 2152), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 577/17 Rady Miasta Torunia z 27 kwietnia 
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 577/17 Rady Miasta Torunia z 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. 
poz. 2151), który stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.”;

2) § 3 uchwały Nr 577/17 Rady Miasta Torunia z 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. 
poz. 2151), który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Torunia

Marcin Czyżniewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Załącznik do obwieszczenia nr 60/17

Rady Miasta Torunia

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 270/03
Rady Miasta Torunia
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. (skreślony).

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miasta Toruń wprowadza się zakaz handlu okrężnego.

2. Przez handel okrężny należy rozumieć handel obwoźny i obnośny w szczególności prowadzony 
bezpośrednio ze środków transportu, z urządzeń przenośnych oraz z ręki.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) targowisk prowadzonych przez:

a) Targi Toruńskie Sp. z o.o.,

b) Stowarzyszenie Handlowców „Manhattanu”,

c) „Urbitor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

d) Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skarpie”,

e) Stowarzyszenie Handlowców „Kwadrat”,

2) handlu kwiatami na terenie Zespołu Staromiejskiego, z zastrzeżeniem, że handel ten odbywać się będzie 
wyłącznie na wschodniej i północnej pierzei Rynku Staromiejskiego;

3) handlu prowadzonego w punktach małej gastronomii, z zastrzeżeniem, że na terenie Zespołu 
Staromiejskiego handel ten może być prowadzony z wyłączeniem przestrzeni Rynku Staromiejskiego 
i następujących ulic: Chełmińska, Królowej Jadwigi, Łazienna, Panny Marii, Różana, Szczytna, Szeroka, 
Żeglarska z wyjątkiem przewidzianym w § 2 ust. 3 pkt 13;

4) handlu dziełami sztuki przez ich twórców na terenie Zespołu Staromiejskiego, z zastrzeżeniem, że handel 
ten może być prowadzony z wyłączeniem przestrzeni Rynku Staromiejskiego i następujących ulic: 
Chełmińska, Królowej Jadwigi, Łazienna, Panny Marii, Różana, Szczytna, Szeroka, Żeglarska;

5) 3) handlu prowadzonego w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych przed lokalami 
gastronomicznymi oraz na terenie Bulwaru Filadelfijskiego i Rynku Nowomiejskiego prowadzonego przez 
cały rok, pod warunkiem, że lokalizacja tych ogródków nie będzie kolidowała z innymi obiektami 
i urządzeniami znajdującymi się lub planowanymi oraz odbywającymi się tam imprezami 
okolicznościowymi, z wyjątkiem przestrzeni Rynku Staromiejskiego i następujących ulic: Szeroka, 
Żeglarska, Chełmińska, Różana, Łazienna, Panny Marii, gdzie sezonowe ogródki gastronomiczne mogą 
działać w terminie od 1 kwietnia do 31 października oraz od 15 listopada do 28 lutego, z zastrzeżeniem, że 
powierzchnia poszczególnych ogródków usytuowanych przy ul. Chełmińskiej, Panny Marii, Szczytnej, 
Szerokiej, Żeglarskiej nie może przekroczyć 50 m2, a przy ul. Łaziennej – 30 m2;

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 ppkt a uchwały nr 577/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2017 r. poz. 2151), która weszła w życie z dniem 20 maja 2017 r.
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6) handlu prowadzonego na imprezach okolicznościowych w szczególności takich jak: jarmarki, festyny, 
kiermasze;

7) handlu balonami, z zastrzeżeniem, że handel ten może być prowadzony z wyłączeniem przestrzeni Rynku 
Staromiejskiego i następujących ulic: Ducha Św., Królowej Jadwigi, Łazienna, Panny Marii, Różana, 
Szczytna, Szeroka, Żeglarska;

8) handlu zniczami i kwiatami przy cmentarzach;

9) handlu sadzonkami przy ogródkach działkowych;

10) handlu pocztówkami i pamiątkami przed sklepami, w których sprzedawane są takie towary, 
prowadzonego przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w tych sklepach, z zastrzeżeniem, że 
handel przed sklepami będzie się odbywał w godzinach otwarcia sklepów, a stoisko handlowe będzie 
usuwane z pasa drogowego po zamknięciu sklepu;

11) 4) (skreślony);

12) handlu kwiatami w pasie drogowym (za wyjątkiem Zespołu Staromiejskiego) przez działkowców 
legitymujących się aktualnym dowodem użytkowania działki;

13) handlu produktami związanymi z działalnością lokali gastronomicznych, prowadzonego przed tymi 
lokalami, usytuowanymi na terenie Zespołu Staromiejskiego, w okresie od 1 grudnia do 15 stycznia, przy 
czym  powierzchnia handlowa pojedynczego stoiska nie może przekraczać 5 m2.

4. Na prowadzenie handlu, o którym mowa w ust. 3 wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy terenu, 
na którym ma być prowadzony handel.

5. 5) Na prowadzenie handlu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 5-7, 9-10 wymagana jest zgoda Prezydenta 
Miasta Torunia. Wydanie zgody może być poprzedzone konkursem, którego zasady określi Prezydent Miasta 
Torunia.

6. 6) Postanowień ust. 5, w przypadku gdy nie przeprowadzono konkursu, nie stosuje się do handlu 
okrężnego w pasie drogowym oraz na przestrzeni Rynku Staromiejskiego i następujących ulic: Różana, 
Szeroka, Królowej Jadwigi.

§ 3. Traci moc uchwała nr 384/93 Rady Miasta Torunia z dnia 28 października 1993 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu 
handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4) Uchylony przez § 1 pkt 1 ppkt b uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
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