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ZARZĄDZENIE NR 1013/2020
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65,poz.
284, 782), art. 19 ust. 5 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 oraz poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy”,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządom dzielnic m. st. Warszawy, Dyrektorowi
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura
Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Mienia Miasta i Skarbu
Państwa Urzędu m.st. Warszawy, kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
sprawujących zarząd nieruchomościami, kierownikom jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządców dróg publicznych, Komendantowi
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic
m.st. Warszawy.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1153/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia
2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy1.
§ 5. 1. Umowy zawarte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc
na okres, na jaki zostały zawarte.
2. Dotychczasowe wykazy miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu
obwoźnego, ustalone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc.
3. Postępowania wszczęte, lecz nie zakończone, do dnia wejścia w życie niniejszego
zarządzenia prowadzi się na podstawie przepisów zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m. st.

Zmienione zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy: nr 1732/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.; nr 2402/2008
z dnia 15 grudnia 2008 r.; nr 3172/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.; nr 3583/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.;
nr 46/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.; nr 865/2011 z dnia 25 maja 2011 r.; nr 1058/2011 z dnia 30 czerwca 2011
r.; nr 1764/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.; nr 1819/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.; nr 5291/2013 z dnia 6 grudnia
2013 r.; nr 1257/2015 z dnia 4 września 2015 r.; nr 1722/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.; nr 1635/2016 z dnia
8 listopada 2016 r.; nr 1665/2018 z dnia 23 października 2018 r. nr 1885/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
1

Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.
st. Warszawy1, o ile nie pozostają w sprzeczności z ustaleniami niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

