Regulamin giełdy (najważniejsze postanowienia regulaminu)
1. Opłaty pobierają uprawnieni pracownicy giełdy.
2. Pobierający opłatę giełdową obowiązani są do wystawienia pokwitowań pobranych opłat.
3. Dowody wniesienia opłaty należy zachować do chwili opuszczenia terenu sprzedaży i
okazać do kontroli uprawnionym pracownikom giełdy.
4. Przy wyjeździe z giełdy, od czwartku do niedzieli, można otrzymać przepustkę do
ponownego wjazdu na plac targowy, bez ponownej opłaty w danym tygodniu.
5. Za wjazd na giełdę uważa się przejazd przez pierwszą bramę wjazdową przy ul. Szosa
Stargardzka 20/22.
6. Droga dojazdowa do kasy, w której pobierane są opłaty giełdowe, jest drogą wewnętrzną i
obowiązuje na niej bezwzględny zakaz sprzedaży samochodów oraz parkowania.
7. Za złamanie zakazu, o którym mowa w pkt 6, będą pobierane opłaty:
za sprzedaż - czwartek - 60,00 PLN, za sprzedaż w niedzielę 25,00 PLN
za parkowanie - czwartek - niedziela 5,00 PLN
8 W przypadku uchylenia się od uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 7 uprawnieni
pracownicy zakładać będą blokady na koła.
9. Wjazd na plac targowy główną bramą wjazdową (od ul. Szosy Stargardzkiej) odbywa się w
niedzielę w godz. 7:00-15:00
10. Nieprzestrzeganie w/w zakazów skutkuje założeniem blokady na koła przez
uprawnionych pracowników i wyegzekwowaniem opłat za sprzedaż samochodu (w tym za
umieszczenie informacji o sprzedaży) i za parking
11. Pracownicy giełdy pobierający opłaty na bram wjazdowych, mają prawo sprawdzać
pokwitowania opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży, wystawione przez inkasentów
miejskich.
12. Wjazd na plac targowy przez bramy przy ul. Balińskiego odbywa się w godzinach:
czwartek od 4:00 do 9:00
Wjazd na plac targowy przy bramie z parkingu "U Roberta" odbywa się w
czwartek od godziny 4:00 do 9:00
13 Wyjazd samochodów z placu targowego możliwy jest tylko przez bramę główną, a w
niedzielę dodatkowo, przez bramę przy ul. Balińskiego, od godziny 12:15
14 Samochody pozostawione na placu targowym są dozorowane przez pracowników ochrony
całodobowo począwszy od czwartku od godziny 4:00 do niedzieli do godziny 15:00 oraz
przez system kamer przemysłowych rozmieszczonych na terenie giełdy.
15. Wjazd na parking usytuowany przy drodze dojazdowej do bramy głównej wjazdowej na
plac targowy, w czasie trwania giełdy, możliwy jest od godziny 10:00.
16. Wyjazd z parkingów możliwy jest po zamknięciu placu targowego.
17 Punkty 15 i 16 dotyczą samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z ulicy (nie z placu
targowego).
18. Roznoszenie ulotek informacyjnych na terenie giełdy, możliwe jest tylko i wyłącznie za
zgodą Kierownictwa Giełdy i po uiszczeniu opłaty targowej.
19. Opłata dzienna uprawnia do prowadzenia akcji danego dnia w godzinach otwarcia giełdy.
20. Uprawnieni pracownicy giełdy mają prawo kontroli uiszczenia w/w opłaty.
21. Na terenie giełdy obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do
tego nie przeznaczonych.
22. Za złamanie zakazu, o którym mowa w pkt 21, pobierane będą przez pracowników
ochrony opłaty karne w wysokości 10,00 PLN.
23.Na terenie giełdy obowiązuje zakaz picia alkoholu poza punktami gastronomicznymi.

24. Na terenie giełdy obowiązuje zakaz sprzedaży samochodów poza placem targowym, przy
wjeździe na parking giełdy obowiązuje całkowity zakaz umieszczania na pojazdach
informacji pisemnych dotyczących sprzedaży.
25 Wjazd na parking na terenie Giełdy, jest możliwy wjazdem głównym na bramie od ulicy
Szosa Stargardzka i wjazdem od ulicy Balińskiego,
26. Osoby wchodzące na teren Giełdy, obowiązane są uiścić opłatę w wysokości 3,00 PLN, w
kasie znajdującej się przy każdym wejściu dla pieszych.
27. Opłaty te są jednorazowe i nie uprawniają do powtórnego wejścia/wjazdu na parking.
Wjazd/wejście na teren giełdy od niedzieli godzina 15:00 do środy godzina 8:00 jest wolne
od opłat.
28. Za pozostałe dni obowiązują stawki opłat wjazdowych/wejściowych wymienione w
paragrafach poprzednich.
29. Wjazd/wejście na giełdę, potwierdzone otrzymaniem biletu jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
30. Na terenie giełdy obowiązują przepisy ruchu drogowego.
31. Na terenie giełdy samochodowej działa hala targowa
32. Podnajmowanie wydzierżawionych na hali stanowisk osobom trzecim bez zgody
administratora hali jest zabronione.
33. W halach targowych obowiązuje zakaz parkowania i postoju poza obrębem
wydzierżawionego stoiska.
34. W okresie jesienno - zimowym, w halach targowych obowiązuje bezwzględny zakaz
używania elektrycznych urządzeń grzewczych. Złamanie powyższego zakazu będzie karane
jednorazową opłatą w wysokości 50,00 PLN.
35. Opłaty za abonamenty należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca w kasie Giełdy lub
administratora hali. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z abonamentu.
36. Dzierżawcy abonamentowi zobowiązani są do zajęcia stoisk do godziny 9:00. po tym
czasie stoiska przechodzą do dyspozycji administratora hali, który może je wydzierżawić
doraźnie innej osobie.
37. PPB GRYFBET Sp. z o.o. nie odpowiada za towar pozostawiony przez dzierżawców na
terenie hali targowej.

