
Deklaracja dostępności 
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron 
internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Powody wyłączeń 

• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach 
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane 
zostały przed dniem 23 września 2018 r.; 

• treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz 
nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i 
zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury 
prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Maciej Szczepaniak e-mail maciej.s@ztm.katowice.pl . 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 250 40 08. Tą samą drogą 
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 
zapewnienia dostępności. 

Dostępność architektoniczna 

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W 
KATOWICACH ul. Gliwicka 154 - Dyrekcja 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

• w budynku biurowym znajduje się portiernia oraz punkt Informacyjny dla klientów. 
Wejście  do budynku – po schodach 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

• w budynku znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje, dostępne dla 
interesantów. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych: 

• budynek nie posiada dostosowań dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. 

mailto:maciej.s@ztm.katowice.pl
tel:+48323587657


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• przed budynkiem od strony ul. Wolskiego znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla 
klientów, od strony podwórza miejsca dla rowerów. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• do budynku ZTM w  Katowicach może wejść osoba z psem asystującym oraz psem 
przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

  

TARGOWISKO HURTOWE KATOWICE ul. 
Pukowca 23 
Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejścia bez konieczności pokonywania barier architektonicznych są dostępne od ul. Pukowca   

Opis dostępności wejść do budynku biurowo – kasowego: 

• zarówno do Biura Obsługi Klienta jak i do kasy wejście po schodach   

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• na terenie targowiska znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów oraz  miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska oraz do budynku biurowo - kasowego może wejść osoba z psem 
asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

• TARGOWISKO MIEJSKIE KATOWICE  
ul. Agnieszki 21 

Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejścia bez konieczności pokonywania barier architektonicznych są dostępne przez wszystkie 
bramki wejściowe.   



Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• w bezpośrednim sąsiedztwie  targowiska znajdują się w miejsca parkingowe  

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
• TARGOWISKO MIEJSKIE KATOWICE  

ul. Chrobrego 28 
Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejście bez konieczności pokonywania barier architektonicznych zarówno od ul. Chrobrego jak 
i alei Księżnej Jadwigi Śląskiej 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• na terenie targowiska znajdują się wydzielony obszar dla zaparkowania samochodów.. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
• TARGOWISKO MIEJSKIE KATOWICE  

ul. Katowicka 61 
Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejścia bez konieczności pokonywania barier architektonicznych są dostępne od ul. 
Katowickiej   

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• brak możliwości parkowania samochodów.. 



 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
• TARGOWISKO MIEJSKIE KATOWICE  

pl. K. Miarki 
Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejścia bez konieczności pokonywania barier architektonicznych są dostępne od ul. Kościuszki 
i Kochanowskiego 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• od strony północnej targowiska przy ulicy jest miejsce wyznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
• TARGOWISKO MIEJSKIE KATOWICE  

ul. Panewnicka 33 

Opis dostępności wejścia na targowisko: 

• wejścia bez konieczności pokonywania barier architektonicznych są dostępne od ul. 
Panewnickiej i Pomorskiej. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych: 

• brak możliwości parkowania samochodów. 

 



Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach: 

• na teren targowiska może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

• brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 
 


