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/ :ł: REGu LAM I N

targoruiska mieiskiego ru Katouicach przg ul. Chrobrego 28.

1. Targoulisko administrouane jest przezZakład Targou;isk Miejskich ru Katotuicach,
z siedzibą przg ul. G|ituickiej 154 tl Katouicach.

2. Targouisko jest czunne u; godzinach 600-1700 za tugjątkiem niedziel i śtlliąt.
3. Upraulniongm do prouadzenia działalności handlotuej są osobu praune i fizgczne,

posiadające stosoune uprau;nienia do prouadzenia działalności gospodarczej, które
ponadto posiadają umourę zauartą zZakładem Targou;isk Miejskich u Katouricach.

4. Sprzedaż dozwolona jest ugłącznie u miejscach 'u;gznaczongch do handlu |ub
u;skazang ch przez obsługę targouiska.

5. Dostaua tou;aróu_l do obiektóu handlotugch winna odbgu;ać się przed i po
zakończeniu handlu na targouisku. Podczas dostaug zabrania się tarasouania i

blokouania ciągótu komunikacg jngch.
6. Na targouisku zabrania się prouladzenia handlu następującgmi artgkułami:

- zwierzętami domou; g mi
- napojami alkoholougmi, truciznami, środkami leczniczgmi i odurzającgmi,
- bronią, amunicją, materiałami pirotechniczngmi,
- przedmiotami ugposażenia ektuipunku u;ojskou-lego i policajnego,
totuaram i, którg ch sprzedaż tll U ma ga spełn i en ia szczególngch tl arun kó u
bezpieczeństua (np. paliu;a płgnne, gaz płgnng u butlach itp.),

- touarami tugmagającami dodatkoulgch koncesji (np. tualuta, kamienie i metale
szlachetne oraz uurobg z nich u;gkonane).

7. Zabrania się prouadzenia handlu przedmiotami nietrriadomego pochodzenia,
' w szczególności pochodzącgmi z kradzieżg. Sprzedażtotuaru, co do którego zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodlitug dla zdrouia, pochodzi zkradzieżg lub
innego nielegalnego źrodła zostanie u;strzgmana przez obsługę targotuiska lub
osobę upoulażni oną z j ednoczesn g m pouiadomi eni em ułaści ulego organu
sanitarno- epidemi ologicznego, tuzględn i e poli cj i.

8. Sprzedaż artukułótu spożgtllczgch, tl: szczególności mięsa, rgb i ich przetuoróu
tuumaga od handlującach uzgskania zgodg ze strong ułaścit1-1gch służb sanitarno-
epidemiologiczngch.

9. Sprzedaurane tou-larg muszą bgć oznaczone tuu[lJieszkami cenouUmi umieszczongmi
u; sposób u;idoczng dla kupującego..

1O. Sprzedaucu ziemniakóu muszą je zaopatrzuc|x oznakouanie zau;ierające
następuj ące informacje:
- numer upisu do rejestru podmiotu, którg je uprauiał,
- numer podmiotótu, które je przemieszczałg, magazunotlałg, sortou-lałg łub
pakouałg na terenie Polski,

- numer statgstgczng pouiatu na terenie którego b9ł9 uprauiane.
Ponadto ziemniaki muszą pochodzić z pouriatu uznanego za uolng od grzgba
sgnchgtrium endobioticum (raka ziemniaka).

11. Osoba sprzedająca grzgbg obotuiązana jest do umieszczania u miejscu sprzedażg
informacji zauierającej nazuę grzgbótll, imię i nazuisko osobg zbierającej, oraz
miejsca dokonania zbioru. Grzgbg tlinng bgć oferou-lane do sprzedażg u całości.
Sprzedatuca zobotliązang iest do posiadania u punkcie sprzedażg aktualnego atestu
ul g dan e go przez rzeczoznauo cę.
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Przg sprzedazg mogą buć stosouane ulgłącznie legalizotuane jednostki miar
obouliązuiące u polskim obrocie touarourgm, a narzędzia pomiarou-,e nie mogą bgć
uszkodzone, oraz muszą posiadać uażną cechę legalizacgIną.

13, Na targouisku zabrania się:

- przechotugu;ania tou;aróul, skrzgń i palet oraz prouadzenia sprzedazg na
przejściach i tuokół targouiska,

- ustau;iania dodatkotugch obiektóu, urządzeń handloulgch oraz rozbudotlg
i stn i ej ącg ch b ez p isem nej zgodg Zakładu Targotl i sk M i ej ski ch tl Katou i cach,

- odstąpienia obiektótu lub urządzeń hand|oulgc| innei osobie bez zgodg Zakładu
Targouisk Miejskich u Katouicach,

- zaśmiecania i zanieczgszczania targouiska,
- konsumpcii napojóu alkoholougch,
- organizouania gier hazardotugch,
- uprouadzania psótl na teren targouliska z ugjątkiem psótu przeuodnikótu.

14. Zobowiązuje się t1-1szgstkich prouadzącach działalność handlou.lą na targouisku do:
- zabezpieczenia obiektu handlouego przed kradzieżą,
- tlgłączania uszgstkich urządzeń elektrgczngch po zakończeniu handlu,
- przestrzegania ładu i porządku,
- bezwzględnego tugkonguania poleceń obsługi targouiska oraz ochrong
targou;iska u zakresie bezpieczeństu;a i higieng pracu na targouisku,

- terminou_lego uiszczania ruszelkich należngch opłatna rzecz Zakładu Targou-lisk
Miejskich u Katouicach,

- stosouania się do,regulaminu targouiska, zarządzeń służb sanitarngch, strażg
miejskiej, policji, strazu poźarnej orazprzepisóu przecitl;pożarou-lgch i bhp.

15.' Upraulnieni do handlouania odpouiadajązAbezpieczensttuo pozarou,e u obrębie
suoiego obiektu handlouego i są zobowiązani do ścisłego przestrzegania instrukcji
przecitupożarou-lej.

16. Targou_lisko nie jest objęte ubezpieczeniem mienia nalezącego do podmiotótu
prouadzącach działalność handlotuą na jego terenie, w związku z tgm Zakład
Targouuisk Miejskich ul Katoulicach nie odpotl;iada uobec osób prouadzącach
działalność handlotuą na terenie targouiska, jak i uobec inngch osób za stratg
poniesione uskutek kradzieżg lub zniszczenia touaru oraz szkodg polustałe u-l

ulgniku u;gpadkót1-1 losotl gch.
17, Nieprzestrzeganie regulaminu targou"liska skutkou-laćmoże rozllliązaniem umoug

dzierżawg gruntu, a u niektórgch przgpadkach spotuodotr-lać może także wszczęcie
postępotllania karno-adm inistracg j nego.

Regulamin uuchodzi tu zgcie z dniem 1 kuietnia 2O19r.


