REGULAMIN TARGOWISKA
MIEJSKIEGO POD RATUSZEM
W ZABRZU PRZY UL. św. A. BOBOLI
§1
1. Regulamin jest dokumentem zawierającym zasady korzystania z Targowiska i związane z tym
prawa oraz obowiązki osób prowadzących działalność handlowo-usługową i osób z niego
korzystających.
2. Osoby prowadzące działalność handlowo-usługową oraz osoby korzystające z Targowiska są
zobowiązane do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz Regulaminu
Targowiska Miejskiego.
3. Organem prowadzącym działalność Targowiska na podstawie umowy o zarządzanie jest
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Targowiska jest Urząd Miejski w Zabrzu.
§2

1. Targowisko Miejskie w Zabrzu przy ul. Boboli czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. od
8:00 do 17:00 , w piątek od 8:00 do 18:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14.00. za wyjątkiem niedziel
oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Wjazd na teren Targowiska dla dostawców możliwy jest od poniedziałku do czwartku w godz. od
6:00 do 8:00 i od godz. 17:00 do 20:00, w piątek w godz. od 6:00 do 8:00 i od godz. 18:00 do
21:00, oraz w sobotę od 6:00 do 8:00 i od 14:00 do 15:00.
3. Działalność handlową na Targowisku prowadzą podmioty gospodarcze tzn. osoby fizyczne, osoby
prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie
z przepisami prawa.
§3
1. Na Targowisku może być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaż towarów oraz działalność
usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaż wymaga
koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach
w nich zawartych.
2. W obrocie artykułami spożywczymi na Targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne
określone w przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary za wyjątkiem:
1) Napojów alkoholowych,
2) Nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, środków leczniczych,
3) Kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z pochodnych przedmiotów,
4) Zagranicznych banknotów i monet,
5) Papierów wartościowych,

6) Broni, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
7) Przedmiotów ekwipunku wojskowego,
8) Innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,
a zwłaszcza środków odurzających i pochodnych,
9) Zwierząt domowych i egzotycznych (zwłaszcza chronionych lub niebezpiecznych) bez
wymaganego zezwolenia odpowiednich władz lokalnych.
4. Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych w handlu obwoźnym, dziczyzny oraz grzybów świeżych i ich
przetworów, z wyjątkiem grzybów hodowlanych, może odbywać się na warunkach określonych
w przepisach wymienionych w pkt 2 § 3.
5. Zabrania się prowadzenia na Targowisku gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze
publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów i loterii książkowych oraz losów monopolu
państwowego.
6. Na terenie Targowiska zabrania się:
•

handlu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, a w szczególności w znajdujących się na
terenie targowisk ciągach komunikacyjno – pieszych, drogach przeciwpożarowych oraz
w miejscach oznakowanych napisem „zakaz handlu”,

•

palenia tytoniu,

•

spożywania alkoholu z wyjątkiem punktów posiadających zgodę na sprzedaż wyrobów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży,

•

przebywania na terenie Targowiska w stanie nietrzeźwym.

7. Teren Targowiska jest objęty całodobowym monitoringiem.
§4
1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym
prowadzona jest sprzedaż.
2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem.
3. Za znajdujące się na terenie Targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte
składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.
4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu towarów,
wózków, skrzynek, opakowań, itp., a odpady i śmieci należy usunąć do przeznaczonych na ten cel
pojemników.
§5
Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Targowiska oraz
przepisów p.poż. i sanitarnych. Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze grzywny wyznaczonej
na zasadach oraz trybie prawa o wykroczeniach.
§6

1. Wszystkie stanowiska handlowe powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy,
przedsiębiorstwa.

2. Osoby prowadzące działalność handlową na Targowisku obowiązane są do legitymowania się
wobec prowadzącego Targowisko oraz organów porządkowych i kontroli, na ich ustne żądanie,
niezbędnymi dokumentami uprawniającymi je do wykonywania tej działalności.
§7
Podmioty sprzedające produkty pochodzenia leśnego i artykuły nabiałowe zobowiązane są do
umieszczenia informacji o miejscu ich pochodzenia lub wytwarzania.
§8
1. Wszystkie towary wystawione do sprzedaży powinny posiadać czytelne ceny.
2. Do ważenia lub mierzenia towarów powinny być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym, tj. metr, litr, kilogram i ich pochodne.
3. Narzędzia pomiarowe używane na Targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny
być ustawione tak, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia
i ważenia.
§9
Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia,
pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez prowadzącego
Targowisko z jednoczesnym powiadomieniem państwowego terenowego organu sanitarnego, Straży
Miejskiej w Zabrzu lub Komendy Policji w Zabrzu.
§10
Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia prowadzący Targowisko. Administracja Targowiska
mieści się w Pawilonie nr 11.
§11

1. Prowadzący Targowisko nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów oferowanych do
sprzedaży.
2. Prowadzący Targowisko nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby
prowadzące handel na Targowisku.
§12
1. Wywoływanie awantur, stwarzanie zagrożenia dla osób przebywających na Targowisku
spowoduje wydalenie osoby z jego terenu.
2. Prowadzącemu Targowiska przysługuje w każdym czasie prawo kontroli wynajętego punku
handlowego, dla ustalenia przestrzegania przez osobę prowadzącą działalność handlowousługową na terenie Targowiska przepisów powszechnie obowiązujących i postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń prowadzący Targowisko zastrzega sobie prawo wezwania
Staży Miejskiej i Policji.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem należy zwracać się do prowadzącego
Targowisko.
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