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wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu w związku
przypadkami naruszenia prawa zywnościowego przez osoby prowadzące spzedaż
ańykułów spożywczych typu owoce i warzywa w formie tymczasowych punktów handlowych
(np. stragany) poza miejscem przeznaczenia na ten cel (targowisko) informuje, że podmioty
prowadzące sezonową spzedaż owoców i wazyw na wydzierzawionym od właściciela
nieruchomości terenie w postaci |zw. straganu są zobowiązane do pzestzegania
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25,08.2006 r. o bezpieczeństwie zywności
i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 2021 z późn. zm,) oraz rozpoządzenia nr 85212004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych, czyli m. in. do Ęestracji u właściwegopaństwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, posiadania orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, umowy
na kozystanie z toalety, dostępnościwody pitnej.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu prosi
przekazywanie
podmiotom rozpoczynalącym lub już prowadzącym tymczasową sprzedaż
o
wa]zyw i owoców, o obowiązkach wynikających z obowiązujących pzepisów prawa
żywnoŚciowego i o udostępnienie w widocznym dla petentów miejscu przesłanej
w załącznlku informacji.
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Załączniki:

1.1nformacja dla podmiotów prowadzących

spzedaż sezonową żywności

Otzymują:
1. Uząd Miejski ul. Łączności1 82-300 Elbląg
2. Uząd Miasta i Gminy ul. Pl. Wolności 3 82-340 Tolkmicko
& Uząd Miejski ul. Pl. Św, Wojciecha 5 14-4OO Pasłęk
i4:]Urząd Miasta iGminy ul. Dworcowa2914-420 Młlnary
5, Zaząd Budynków Komunalnych ul, Ratuszowa 4 82-300 Elbląg
6. SM Sielanka ul. Gwiezdna 26 82-300 Elbląg
7. SM Zakęewo ul. Robotnicza 256 82-300 Elbląg
,8, SM Nad Jarem ul. Korczaka 29 82-300 Elbląg
9. SB-M Śródmieście ul, Hetmańska 7b-c 82-3Ób Hbląg
10. Carrefour ul. Płk. Dąbka 152 82-300 Elbląg
11, E.Leclerk ul. Żeromskiego 2 82-300 Elbląg
12. Kaufland ul, Teatralna 5 82-300 Elbląg
13. ala
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PAŃsTWoWy poWlAToWy lNspEKToR sANlTARNy W ELBLĄGU pRzypomlNA
o zAsADAcH pRoWADZENIA DzlAŁAltloścl oBIEKToW TyMczAsoWycH
(NP. STRAGANY),

w xrÓRycH sPRzEDAvlrANA JEST żYwnoŚc

Rejestracja
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, podmiot rozpoczynający działalnośćw zakresie
sPrzedaży sezonowej zywnościzobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia
wydawanego przez terenowo właściwegopaństwowego powiatowego lub granicznego
inspektora sanitarnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpńia 2006 r.
o bezpieczeństwie zyłnościiżywienia (Dz. U. z2020 r. poz.2021zpóźn.zm.).
wzór wniosku, który nalezy złożyćjest dostępny na stronie internetowej:

Wpis zakładu do Ęestru nie podlega opłacie.
Zgodnie z ań. 103, ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywnoŚci i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn.zm.) kto prowdzi działalność
w zakresie produkcji lub obrotu żywnościąbez złożeniawniosku o wpis do Ęestru
-karze
zakładow lub o zatwierdzenie zakłądu i wpis do Ęestru zakładów podlega
,rotneqo przecietn
ienieżnei w wvsokości do trzvdzi,
agodzenia miesieczn
wymierzona do 5000 zł. nie mniej niż 1000 zł.

Oso
racui
w stvcznościzżvwnościamu
celów sanitarno- epidem iologicznych

siadać

,eczenie lek

ie do

Zgodnie z aft. 100, ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywnoŚci iżywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn.zm.) kto "(..) zatrudnia osoby
nieposiadające orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych podtega karze
qlzvwnv-"

WYlagania dla pomieszczeń ruchomychĘmczasowych, w których prowadzony jest
obrót żywnością:
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Pomieszczenla powinny być tak usytuowane, zaprojektowańe i skonstruowane oraz
utrzymywane w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka
za n ie czys zczenia, w szcze g ó n o ści pr zez alierzęta i szkod n ki,
!
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muszą byĆ dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwąhigienę
Personelu (nalezy mieć umowę na korzystanie z toalety dla pracowników branży

spozywczej),

Powierzchnie do kontaktu z żywnościąmuszą być w dobrym stanie, łatwe do
czyszczenia i w miarę potrzeby, dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich,
zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że
przedsiębiorstwa sektora spozywczego mogą zapewnić właściweorgany, że inne
użyte materiały są odpowiednie,
należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi
do pracy isprzętu,

należy ustanowić odpowiednie przepisy/zasady, dla środków spozywczych, które
będą czyszczone, aby dokonywać tego w sposób higieniczny,.

należy zapewnić odpowiednią ilośćgorącej 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 d!a utrzymywania
i monitorowania właściwychwarunków termicznych żywności,

środki spozywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to
rozsąd n e p ra ktykowa n e, ryzyk a zanieczyszcze n a.
i
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Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności
Zgodnie z z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
zywnoŚciowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywnościoraz
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz, Urz. WE L 31 z
01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.6, str.463)
zywnośćmusi być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jĄ
bezpieczeństwo ponosi producent lub podmiot wprowadzający zywnośćdo obrotu,

Przepisy prawne
Ustawa z dnla 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żyivnościi zywienia (t.j. Dz, U.
z2020 r., poz.2021 z póżn.zm.).
Rozporządzenie WE) nr 85212004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1;
Dz. Uz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 34, str. 319)

