Regulamin giełdy
I. Organizator targowiska, lokalizacja, czas trwania.
1. Automobilklub „Rzemieślnik” w Warszawie jest użytkownikiem i organizatorem
targowiska z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu prawami i obowiązkami na mocy
zawartej umowy z Gminą Grójec.
2. Giełda Samochodowa w Słomczynie k/Grójca jest czynna w godzinach od 14.00
w sobotę do 15.00 w niedzielę.
II. Warunki uczestnictwa w targowisku.
1. Organizator targowiska obowiązany jest do podania wysokości opłat do publicznej
wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń przy wjeździe na targowisko i na jego
terenie.
2. Bilet zawiera opłatę targową ustaloną Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu.
3. Opłaty wjazdowe pobierane są przez wyznaczonych przez organizatora kasjerów.
4. Organizator w dniu trwania giełdy, na życzenie użytkownika oraz po zwrocie
biletu lub paragonu .skalnego wystawia faktury VAT lub rachunki uproszczone. Powyższe
nie dotyczy biletu opłaty targowej.
5. Na targowisku mogą sprzedawać:
1) Osoby prywatne będące właścicielami pojazdów samochodowych, jednośladów
i przyczep dopuszczonych do sprzedaży na targowisku, lub osoby upoważnione
przez właścicieli, stosownie do obowiązujących przepisów.
Warunkiem jest posiadanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla dokonywania
transakcji kupna - sprzedaży, oraz aktualnego biletu wjazdu na giełdę.
2) Osoby fizyczne i prawne mogą prowadzić na targowisku działalność gastronomiczną
pod warunkiem posiadania uprawnień niezbędnych do prowadzenia
działalności gastronomicznej i pisemnej umowy z organizatorem targowiska.
Działalność gastronomiczna na targowisku może być prowadzona jedynie w stałych
punktach gastronomicznych.
III. Towary dopuszczone do sprzedaży:
1. Na targowisku mogą być sprzedawane:
1) samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe,
2) ciągniki, maszyny rolnicze,
3) przyczepy do samochodów ciężarowych i ciągników oraz przyczepy towarowe
i campingowe do samochodów osobowych i dostawczych,
4) motocykle, motorowery, motorynki, skutery wraz z wózkami bocznymi,
5) na targowisku można sprzedawać inne artykuły nowe i używane.
IV. Przepisy porządkowe.
1. Działalnością targowiska kieruje przy pomocy podległych mu pracowników Kierownik
targowiska.
2. Kierownik targowiska nadzoruje pracowników zatrudnionych przy obsłudze targowiska,
oraz jest osobiście odpowiedzialny za:
a) stan sanitarno-porządkowy targowiska,
b) stan zabezpieczenia, kontroli, przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej,
c) zapewnienie uczestnikom giełdy informacji o zakresie i zasadach działania
targowiska,
d) egzekwowanie przestrzegania przez osoby przebywające na targowisku
przepisów niniejszego regulaminu, zwłaszcza poprzez podejmowanie stosownych
przedsięwzięć zmierzających do ukarania sprawcy wykroczenia lub przestępstwa
oraz usunięcia z terenu targowiska osób stwarzających zagrożenie ładu i porządku
publicznego.

e) organizowanie udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach
zachorowań lub ofiarom wypadków samochodowych zaistniałych na terenie
targowiska. W tym celu funkcjonuje punkt pierwszej pomocy medycznej.
3. Sprzedaż może się odbywać tylko na terenie do tego celu przeznaczonym.
zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju sprzedaży na parkingach i drogach
dojazdowych.
4. Nadzór nad działalnością targowiska sprawuje Zarząd Automobilklubu „Rzemieślnik”
lub upoważniony przez niego pracownik.
5. Kierownik targowiska może czasowo zamykać wjazd na targowisko, gdy liczba
pojazdów znajdujących się na jego terenie osiągnie stan maksymalny wynikający z
planu zagospodarowania oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Pracownicy obsługi targowiska mają obowiązek noszenia identyfikatorów osobistych
z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną na targowisku.
7. Sprzedający pojazd na targowisku obowiązany jest umieścić w widocznym
miejscu bilet wjazdu.
8. Zabronione jest oddalanie się od pojazdu, gdy silnik jest uruchomiony.
9. Zabrania się pozostawiania pojazdów nawet na krótki okres na pasach komunikacyjnych,
pasach przeciwpożarowych i w miejscach, gdzie parkowanie jest zabronione.
10. Ustawienie pojazdów /przyczep/ może odbywać się tylko w wyznaczonych
miejscach w takich odległościach od siebie, aby istniała możliwość otwierania drzwi
pojazdów. Ustawienie pojazdów /przyczep/ jest regulowane przez pracowników obsługi
targowiska, którym należy się podporządkować.
11. Na podstawie decyzji Kierownika targowiska osoby prawne i .fizyczne będą
usuwały na koszt właściciela nieprawidłowo zaparkowane pojazdy z terenu lub terenów
bezpośrednio przyległych.
12. Organizacje handlowe i osoby prowadzące działalność gastronomiczną powinny
umieścić na swoich stanowiskach (bufetach) czytelną i estetyczną tabliczkę
zawierającą nazwę i adres przedsiębiorstwa lub nazwisko, imię i adres właściciela w
przypadku przedsiębiorstw prywatnych i ajentów.
13. Punkty sprzedaży artykułów żywnościowych - napojów, owoców oraz punkty
gastronomiczne mogą być zlokalizowane wyłącznie w miejscach wyznaczonych
przez Kierownictwo Obsługi Targowiska.
14. Organizacje handlowe i osoby prowadzące działalność gastronomiczną lub
usługową, mają obowiązek utrzymania w czystości miejsc, na których prowadzą
działalność i terenu bezpośrednio przyległego.
15. Zabrania się wwożenia na targowisko i tereny przyległe /m.in. parking/ przedmiotów
i urządzeń zagrażających bezpieczeństwu uczestników targowiska.
16. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności lub prac w czasie trwania
targowiska, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, a zwłaszcza przelewania
benzyny i innych materiałów łatwopalnych, oraz zaśmiecania i rzucania palących
się niedopałków papierosów.
17. Uczestnicy targowiska mają obowiązek dostosowania się do wszystkich znaków
informacyjnych i drogowych umieszczonych na targowisku, parkingach i innych
przyległych terenach pod rygorem kar administracyjnych i wywiezienia pojazdu na
koszt właściciela.
18. Ogłoszenia mogą być wywieszane tylko na specjalnie do tego celu przeznaczonych
tablicach ogłoszeń.
19. Spowodowanie uszkodzeń urządzeń targowiska wymaga uregulowania przez
sprawcę należności równych poniesionym stratom lub naprawienia przez niego
zniszczonych urządzeń i przedmiotów.

20. Na terenie targowiska obowiązuje poruszanie się z prędkością bezpieczną.
21. Organizacje handlowe i osoby biorące udział w targowisku obowiązane są
przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu, przepisów higieniczno-sanitarnych,
przeciwpożarowych , handlowych i porządkować oraz stosować się do bieżących poleceń
i decyzji pracowników obsługi targowiska pod rygorem usunięcia z targowiska
bez zwrotu opłaty wjazdowej i targowej.
22. Książka skarg i wniosków znajduje się w pomieszczeniach Kierownika Obsługi
Targowiska.
23. Zagubienie biletu lub jego brak podlega karze ponownej opłaty biletu + 100%
kary.
24. Na podstawie decyzji Kierownika targowiska osoby prawne i fizyczne będą zakładać
na koszt właściciela blokady na koła pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych
lub nie posiadających ważnego biletu.
V. Przepisy karne.
1. Osoby naruszające przepisy porządkowe niniejszego regulaminu podlegają
sankcjom przewidzianym w prawie karno-administracyjnym zgodnie z art.12 Ustawy
i Dekretu z dnia 2 sierpnia 1951r. „O targach i targowiskach” /Dz.U. Nr 41 poz. 312/.
2. Zarząd Gminy i miasta w Grójcu może na wniosek organizatora targowiska
wydać decyzję o usunięciu z targowiska osoby, która nie przestrzega postanowień
niniejszego regulaminu lub przepisów prawa zaopatrując je w rygor natychmiastowej
wykonalności. Wydanie powyższej decyzji powoduje niedopuszczenie danej osoby
do handlu na targowisku przez okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż przez
okres roku.
VI. Przepisy końcowe.
1. Podstawę prawną Regulaminu Targowiska - Giełdy Samochodowej stanowią
przepisy Dekretu z dnia 2 sierpnia 1951r. „O targach i targowiskach” oraz Zarządzenie
Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1984r. „W sprawie regulaminu
wzorcowego targowiska”.

