
REGULAMENT|UL 
Complexului Comercial „Rybitwy“ str. Półłanki 33a din Cracovia 

 

 
§1 

 
I.  Proprietarul și managerul Complexului Comercial „Rybitwy”, situat în 
Cracovia, pe str. Półłanki 33a este Corporația Economică „efekt” S.A. 
din Cracovia. 

II.  CC Rybitwy este destinat activităților comerciale. 

III. Intrarea și staționarea autoturismelor personale, camioanelor, dar și a 
autoturismelor cu remorcă pe terenul CC Rybitwy este permis doar pentru 
comercianți, după achitarea taxei. 
 

IV.  CC Rybitwy este deschis în fiecare zi, non stop. 
V.  Detaliile legate de orar sunt stabilite de Managementul CC Rybitwy. 

VI.  Informația despre orele și zilele de funcționare a CC Rybitwy pot fi găsite 
la Biroul CC Rybitwy și pe pagina web. 
 

 

§2 
 

 

I.  În CC Rybitwy pot fi desfășurate activități ce presupun vinderea 

mărfurilor, ducerea unor localuri gastronomice și prestarea unor servicii în 
conformitate cu legislația în vigoare, luând în vedere restricțiile din prezentul 
Regulament. 

II.  Activitatea menționată la pct. I. poate fi desfășurată în CC Rybitwy de 

către  persoane fizice, persoane juridice și entități organizaționale fără 
personalitate juridică. 
III.  Persoanele ce desfășoară activitățile specificate în pct. I., sunt obligate să 
posede documente actuale care să le confirme identitatea și alte documente care  

pot confirma legalitatea activităților lor. 
IV.  În comerțul circular, este absolut interzisă vinderea următoarelor produse: 
 1. lapte nepasteurizat, 

 2. ciuperci proaspete și preparate din ciuperci, cu excepția ciupercilor de 
cultură și ciupercilor calificate pentru comercializarea de către 

un clasificator autorizat sau un micolog, angajat de către CC Rybitwy, care în 
același timp este obligat să pună la dispoziția utilizatorilor complexului lista de 
ciuperci autorizate pentru comercializare și producția preparatelor din ciuperci, 
și produselor alimentare ce conțin ciuperci și să prezinte cerințele privind 
deținerea unui certificat eliberat de un clasificator de ciuperci sau micolog, 



 3. produse alimentare dietetice 

 4. pâine și produse de cofetărie neambalate, 
 5. carne de vânat, 
 6. produse farmaceutice, parafarmaceutice și droguri. 
V.  În CC Rybitwy este obligatorie interdicția totală a comercializării și 
vinderii armelor, muniției, materialelor explozive, pirotehnice, lichidelor 
inflamabile și gazelor, precum și oricăror materiale pornografice (cărți, reviste 
etc.). 

 

VI.  Se permite vinderea în comerțul circular a următoarelor mărfuri, cu 
condiția posedării unui echipament comercial specializat sau unor mijloace de 
transport (adaptate și admise pentru acest tip de vânzare): 
 1. carne și preparate din carne, 
 2. carne de pasăre și preparate din carne de pasăre, 
 3. pește și preparate din peșțe, 
 4. lapte și preparate din lapte, 
 5. grăsimi vegetale și animale, 
 6. alte produse alimentare ce necesită protecție împotriva temperaturii 
neadecvate și razelor solare. 
VII.  În CC Rybitwy este interzis: 

 1. consumul de alcool, 

 2. consumul de droguri, 

 3. desfășurarea activității de către persoanele în stare de ebrietate sau 

sub influența drogurilor, 
 4. aducerea gunoaielor menajere din exterior (de ex. din oraș, proprietatea 
privată) 
VIII.  Se interzice vinderea produselor prin tragere la sorți și licitație. 
IX.  Se interzice prestarea următoarelor servicii: 
 1. desfășurarea pe teritoriul CC Rybitwy a jocurilor de noroc (cu excepția 
monopolurilor de stat și caselor de pariuri) 
 2. desfășurarea salonurilor de masaj și birourilor/agențiilor de companie, 
 3. desfășurarea serviciilor ce provoacă gălăgie, vibrații și poluare a 
mediului, precum și serviciilor care împiedică buna funcționare a CC Rybitwy 

sau sunt împovărătoare pentru mediul înconjurător 
 
 

§3 
 

 

I.  Locul și condițiile activităților – în zona CC Rybitwy destinată pentru 
tipul de activitate concret stabilit de manager. 

II.  Se interzice părăsirea locului de activitate de către entitatea căreia i s-a 

atribuit acel loc fără consimțământul și cunoștința managerului CC Rybitwy. 



III.  Conducerea CC Rybitwy și utilizatorii săi sunt obligați să respecte 
marcajul care reglementează modul de parcare a vehiculelor și să respecte 
organizatorul de trafic al autovehiculelor pe drumurile interne ale pieței, astfel 
încât să nu perturbe traficul în incinta sa. 
 

 

 

§4 
 

 

I.  Persoana care își desfășoară activitatea în CC Rybitwy este obligată să 
afișeze prețurile produselor și serviciilor oferite, prin informații simple, ce nu 
trezesc dubii legate de valoarea acestora. 

II.  Persoana care se ocupă cu vânzarea ciupercilor proaspete calificate de 
către clasificatorul expert sau micolog, este obligat să afișeze la locul vânzării 
informații despre tipul de ciuperci din vânzare. 
 

§5 
 
 

I.  Instrumentele de măsură din CC Rybitwy trebuie să aibă un marcaj de 
verificare valid și trebuie să fie setate și utilizate în așa fel, încât clienții să aibă 
posibilitatea de a determina corectitudinea și precizia cântăririi și măsurării. 
II.  Pentru actualizarea marcajului de verificare a instrumentelor de măsură 
răspunde vânzătorul. 
 

 

§6 
 

 

 

I.  Antreprenorii ce își desfășoară activitatea pe teritoriul CC Rybitwy au 

obligația de a păstra curățenia și înfățișarea estetică a locului în care își 
desfășoară activitatea. 
II.  Se interzice depozitarea produselor și a oricăror dispozitive legate de 
activitatea desfășurată în afara spațiului, standului, mesei (etc.) desemnate. 

III.  După terminarea activității, locul de desfășurare și împrejurimile sale 
trebuie lăsate în stare de curățenie și ordine, iar deșeurile și gunoaiele aruncate 
la containerele desemnate pentru acest scop de către persoana care își 
desfășoară activitatea în acel loc. 



IV.  După terminarea activității, se interzice lăsarea în piață și împrejurimile 
apropiate a produselor, cărucioarelor, cutiilor și altor ambalaje sau dispozitive, 
menționate în legea 2. 
V.  Proprietarul este responsabil pentru marfa, ambalajele și dispozitivele 
sale, precum și pentru depozitarea corectă și asigurarea protecției acestora. 
 

 
§7 

 
 
Vânzarea de bunuri despre care există suspiciuni rezonabile că sunt dăunătoare 
pentru sănătate, provine din furt sau alte surse ilegale  – va fi oprită de către 
managerul CC Rybitwy, care este obligat în același timp să informeze respectiv, 
după caz: Inspectorul Sanitar de Sector, Inspectorul Veterinar de Sector, Poliția 
Municipală. 
 

 

§8 
 

I.  În CC Rybitwy sunt obligatorii taxele în conformitate cu lista actuală de 
prețuri, iar acestea: 
 1. sunt achitate colectorilor autorizați 
 2. informațiile despre valoarea acestora sunt valabile în biroul CC 

Rybitwy, 

 3. dovada achitării acestora trebuie păstrată până la părăsirea incintei și 
arătată pentru control organelor autorizate, 
 4. lipsa dovezii de plată este considerată ca fiind neachitarea taxei. 
II.  Managerul CC Rybitwy este autorizat să colecteze taxele pentru 

dispozitivele și serviciile legate de funcționarea acestuia. 
 

 

§9 
 

 

I.  Conducerea CC Rybitwy și utilizatorii acestuia sunt obligați să respecte 
Regulamentul, reglementările sanitare și epidemiologice, regulamentele de 
incendiu, precum și alte reglementări în vigoare în comerțul cu mărfuri. 
II.  Managerul CC Rybitwy este obligat să supravegheze respectarea 
Regulamentului de către utilizatorii săi. 
 

 

§10 



 
 

I.  Pentru mărfurile, ambalajele și dispozitivele ce se află pe teritoriul pieței 
răspunde proprietarul acestora. 
II.  Managerul pieței nu își asumă răspunderea pentru furtul sau deteriorarea 

mărfurilor de către persoane terțe. 
 

 

§11 
 
 

I.  Persoanele care încalcă prevederile acestui Regulament și dispozițiile 
legale general aplicabile își asumă responsabilitatea conform condițiilor 
stabilite în reglementări separate. 

II.  Pentru nerespectarea prevederilor din Regulament vor fi impuse sancțiuni 
financiare adecvate. De asemenea, poate fi aplicată interdicția accesului pe 
teritoriul CC Rybitwy. 

 

 

Președintele Consiliului 
Corporației Economice  EFEKT S.A. 


