DZIAŁ XV
HANDEL I GASTRONOMIA

CHAPTER XV
TRADE AND CATERING

Uwagi ogólne

General notes

1. Podziału sklepów według form organizacyjnych dokonano na podstawie wielkości powierzchni
sprzedażowej sklepów i rodzaju sprzedawanych
w nich towarów.
Domy towarowe i handlowe są to sklepy wielodziałowe, prowadzące sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu, głównie towarów nieżywnościowych, o powierzchni sal sprzedażowych:
domy towarowe – 2000 m2 i więcej, domy handlowe
– od 600 do 1999 m2.
Supermarkety są to sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 2499 m2 prowadzące sprzedaż
głównie w systemie samoobsługowym, oferujące
szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz
artykuły nieżywnościowe częstego zakupu.
Hipermarkety są to sklepy o powierzchni sprzedażowej od 2500 m2 prowadzące sprzedaż głównie
w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki
asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym.
Sklepy powszechne są to sklepy prowadzące
sprzedaż głównie towarów żywnościowych codziennego użytku oraz dodatkowo często nabywanych towarów nieżywnościowych, o powierzchni sal sprzedażowych od 120 do 399 m2.
Sklepy wyspecjalizowane są to sklepy prowadzące sprzedaż szerokiego asortymentu artykułów
do kompleksowego zaspokojenia określonych potrzeb, np. ubioru, wyposażenia mieszkań, sklepy
motoryzacyjne, meblowe, sportowe itp.
Do pozostałych sklepów zaliczono sklepy o powierzchni sal sprzedażowych do 119 m2.
Sklepy podaje się łącznie z aptekami ogólnodostępnymi.
2. Do placówek gastronomicznych zaliczono zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowywanie
oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na
miejscu i na wynos. Sezonowe placówki gastronomiczne uruchamiane są okresowo i działają nie dłużej
niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym.
Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów
sprzedażowych.
3. Targowiska są to wyodrębnione tereny i budowle
(place, ulice, hale targowe) ze stałymi lub sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu
w wyznaczone dni tygodnia lub codziennie (bazary).
Za targowiska sezonowe należy uznać te place
i ulice, gdzie uruchamiane są na okres do 6 miesięcy punkty handlowe, w związku ze wzmożonym
ruchem nabywców (np. nadmorski ruch urlopowy)
i działalność ta jest ponawiana w kolejnych sezonach.

1. The division of stores by organizational form
was made on the basis of the area of the sales
floor and the types of goods sold.
Department stores and trade stores are
stores divided into separate departments, each
selling a broad and universal assortment, particularly non-foodstuff goods, with a sales area
of 2000 m 2 and more for department stores and
from 600 to 1999 m 2 for trade stores.
Supermarkets are stores with a sales area
from 400 to 2499 m2, selling goods in a self-service system and offering a wide assortment of
foodstuff goods and frequently bought non-foodstuff goods.
Hypermarkets are stores with a sales area
2500 m 2 and more, selling goods in a self-service
system and offering a wide assortment of foodstuff goods and frequently bought non-foodstuff
goods, usually with a par-king place.
Universal stores are stores primarily selling
foodstuff goods for daily consumption and also
often purchased non-foodstuff goods, with a
sales area from 120 to 399 m 2.
Specialized stores are stores selling a wide
assortment of articles to fully meet specific
needs, (e.g. clothing, home furnishings, car
parts, furniture, sporting goods, etc.).
Other stores include stores with a sales area
up to 119 m 2.
Shops include public pharmacies.
2. Catering establishments include permanent and seasonal catering establishments and
outlets, the scope of activity of which is the preparation and sale of meals and beverages for onsite and take-out consumption. Seasonal catering establishments are open for a certain period
of time and operate not longer than six months in
a calendar year.
Portable retail sales points and vending machines are not treated as catering establishments.
3. Marketplaces are specific areas and structures (squares, streets, market halls) with permanent or seasonal outlets for small-scale retail
sales or with facilities designated for conducting
trade on specific days of the week or weekly (bazaars).
Seasonal marketplaces are those squares and
streets where trade outlets conduct activity for a period of 6 months, in connection with increased demand from buyers (e.g., holiday seaside demand)
and this activity is repeated in successive seasons.

