
Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Katowicach



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(Dz. U. Nr 142, poz. 833)

Warunki , jakie powinno spełniać targowisko stałe

1)utwardzone,

2)oświetlone,

3)przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej,

4)wyposażone w:

a)odpływ wody deszczowej,

b)zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę
powierzchni handlowej targowiska,

c)miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne,
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5)podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego 
rodzaju, z tym, że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co 
najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,

6)zorganizowane tak, aby umożliwić  rolnikom dostęp do punktów 
sprzedaży w sposób, określony w regulaminie targowiska,

7) oznaczone nazwą „Mój Rynek”



Wymagania dla terenu przewidzianego 
pod lokalizację targowiska istotne z 
sanitarnego punktu widzenia
• Lokalizacja powinna być zgodna z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego,
• Plac targowiskowy powinien być utwardzony, odpowiednio 

wyprofilowany dla umożliwienia odpływu wód opadowych, 
a sposób odprowadzenia tych wód zależny od warunków 
miejscowych i zgodny z wymaganiami ustawy Prawo 
wodne, 

• Należy zapewnić utwardzone dojścia i dojazdy do 
targowiska,

• Zapewnić przyłączenie do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i w miarę możliwości 
ogrodzenie targowiska.



Zagospodarowanie terenu 
targowiska
Wyznaczone i urządzone oraz odpowiednio zlokalizowane miejsca 

dla przewidywanych zgodnie z regulaminem targowiska 
rodzajów handlu : 

A) artykułami spożywczymi w stałych, krytych 
pomieszczeniach,

B) artykułami spożywczymi ze stoisk  ruchomych lub 
tymczasowych pomieszczeń żywnościowych  oraz automatów 
ulicznych  (stragany, namioty, ruchome punkty sprzedaży, takie 
jak specjalistyczne przyczepy lub środki transportu),

C) artykułami przemysłowymi i wyrobami produkcji 
rzemieślniczej,

D) artykułami roślinnymi (kwiaty, sadzonki, drzewka owocowe),

E) żywymi zwierzętami. 



Zagospodarowanie terenu 
targowiska
• Wyznaczone , odpowiednio zlokalizowane  i 

urządzone miejsce do gromadzenia odpadów i śmieci z 
uwzględnieniem ich segregacji,

• Obiekt zawierający pomieszczenie porządkowe na 
sprzęt i środki do utrzymania czystości na targowisku, 
umywalnie i ustępy dla sprzedawców i klientów, w tym 
wydzielone ustępy dla osób sprzedających artykuły 
spożywcze, ewentualne miejsce pobytu dla obsługi 
targowiska (obiekt ten powinien mieć doprowadzoną 
bieżącą wodę i być skanalizowany),



Zagospodarowanie terenu 
targowiska
 Miejsca parkingowe dla klientów i sprzedawców,

 Zieleń urządzona,

 Lokalizacja poszczególnych obiektów na terenie 
targowiska powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.



Nadzór Paostwowej Inspekcji Sanitarnej nad 
obiektami zlokalizowanymi na targowiskach

 rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

(Dz. U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw

bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774)



rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie higieny środków spożywczych 
(Dz.U.UE L  z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

1. Pomieszczenia (…), na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak 
usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i 
dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w 
szczególności przez zwierzęta i szkodniki.

2. W szczególności i w miarę potrzeby:

 muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę 
personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, 
higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);

 powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do 
czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania 
gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, …..;

 należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji 
narzędzi do pracy i sprzętu;
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-należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;

-należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla 
higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub 
niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);

- należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla 
utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych 
żywności;

- środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na 
ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.



rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r.   w  sprawie higieny środków spożywczych  
(Dz.U.UE L  z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

 Musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji spłukiwanych wodą, podłączonych do
sprawnego systemu kanalizacyjnego.

 Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z
żywnością.

 Musi być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych i
przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą
wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia.

 W miarę potrzeby należy stworzyć takie warunki, aby stanowiska do mycia żywności były
oddzielone od umywalek.

 Wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią naturalną bądź
mechaniczną wentylację.

 Pomieszczenia żywnościowe muszą posiadać odpowiednie naturalne i/lub sztuczne
oświetlenie.

 Urządzenia kanalizacyjne muszą odpowiadać zamierzonym celom. Muszą być
zaprojektowane i skonstruowane tak, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia.

 W miarę potrzeby, muszą być zapewnione odpowiednie warunki do przebierania się
przez personel.



Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zmianami)

 Art. 63.1 Zakłady o których mowa w art. 61, mogą rozpocząć działalność po
zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w
ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów*.
1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich 

3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających 
do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie 

12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną 

 Art. 62. 1. Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia* 
przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

 1) prowadzi rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS (…)

 2) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia (…)

 3) wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów

 4) wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów 



Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zmianami)

 Art. 64.1 Podmioty działające na rynku spożywczym 
lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do 
rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o 
wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 
dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności 
w formie pisemnej, wg określonych wzorów. 


