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UCHWAŁA NR 276/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, ust 3 i 4 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, 
poz. 473, z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Miasta Radomia niżej wymienione nieruchomości jako targowiska, na 
których dozwolone jest prowadzenie działalności handlowej, tj. : 

1. przy ul. Stanisława Wernera 10, 

2. przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 45, 

3. przy ul. Bolesława Limanowskiego 93, 

4. przy ul. Andrzeja Struga 49, 

5. przy ul. Andrzeja Struga 63, 

6. położonej pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową i Staroopatowską, 

7. przy ul. Bolesława Limanowskiego 41, 

8. teren przy wejściu na cmentarz rzymsko-katolicki od strony ul. Dębowej, 

9. przy ul. Ofiar Firleja 45, 

10. przy ul. Wincentego Witosa – parking przy cmentarzu, 

11. przy ul. Warszawskiej 17/21 (giełda samochodowa), 

12. przy ul. Grzecznarowskiego 29/31 (giełda samochodowa). 

§ 2. 1. Sprzedaż z ręki, koszyków, stoisk, kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp., 
a także środków transportowych i części do nich, może być prowadzona wyłącznie w miejscach, o których mowa 
w § 1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do wydawania okresowych zezwoleń na sprzedaż 
okolicznościową w innych punktach miasta. 

§ 3. Zasady prowadzenia sprzedaży oraz obowiązki zarządcy na targowiskach, o których mowa w § 1 pkt 1-6 
określa Regulamin targowiska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na targowiskach, o których mowa 
w § 1 pkt 7-10 określa Regulamin targowiska stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na targowisku, 
o którym mowa w §1 pkt 11 określa Regulamin targowiska stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, a na 
targowisku, o którym mowa w §1 pkt 12 określa Regulamin targowiska stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Winni naruszenia niniejszej uchwały podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach 
określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 5. Kontrolę nad przestrzeganiem uchwały powierza się Straży Miejskiej w Radomiu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 7. Traci moc uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie 
ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia, zmieniona uchwałą nr 
214/2011 z dnia 28 października 2011r. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 276/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA 

§ 1. 1. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest teren położony w Radomiu przy ulicach: 

1) Stanisława Wernera 10, 

2) Gen. Leopolda Okulickiego 45, 

3) Bolesława Limanowskiego 93, 

4) Andrzeja Struga 49, 

5) Andrzeja Struga 63, 

6) pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową i Staroopatowską. 

2. Targowisko wymienione w ust. 1 pkt. 5 prowadzi Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Radomiu przy 
ul. Suchej 15, a pozostałe targowiska prowadzą zarządcy prywatni. 

§ 2. Targowiska czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 600 do 2000 za wyjątkiem: 

- świąt Bożego Narodzenia - 25 i 26 grudnia, 

- dnia 1 stycznia, 

- 6 stycznia – święto Trzech Króli, 

- świąt Wielkanocnych, 

- dnia 3 maja, 

- święta Bożego Ciała, 

- dnia 15 sierpnia, 

- 1 listopada – Wszystkich Świętych, 

- dnia 11 listopada. 

Zarządca targowiska może podjąć decyzję o uruchomieniu sprzedaży w niedzielę. 

§ 3. 1. Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowiskach są: 

a) osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej utworzone zgodnie 
z przepisami prawa i spełniające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) producenci rolni i działkowicze, 

c) twórcy ludowi, artyści, którzy sprzedają własne wyroby, 

d) właściciele rzeczy używanych, nie prowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży. 

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu osobistego, 
dokumentów określających legalność prowadzonej działalności handlowej oraz dowodu uiszczenia opłaty 
targowej, dowodu opłaty podatku od nieruchomości. 

3. Zabrania się sprzedaży na targowiskach osobom i podmiotom nie posiadającym wymaganych prawem 
dokumentów na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem podmiotów i osób od których przepisy prawa 
nie wymagają rejestrowania działalności gospodarczej dla potrzeb sprzedaży. 

§ 4. 1. Na targowiskach dopuszcza się sprzedaż wszystkich towarów, których obrót nie jest zabroniony 
odrębnymi, szczegółowymi przepisami z ograniczeniami wynikającymi z przepisów. 

2. Na targowisku w szczególności nie mogą być sprzedawane: 
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a) żywe zwierzęta, 

b) paliwa płynne (oleje napędowe, benzyna itp.), 

c) napoje alkoholowe, 

d) papiery wartościowe, 

e) broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe, środki farmaceutyczne i trucizny, 

f) rzeczy pochodzące z przestępstwa, lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą 
z kradzieży, 

g) artykuły, których sprzedaż jest koncesjonowana, 

h) towary nie posiadające wymaganych oznaczeń i atestów, 

i) inne towary, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów lub wymaga spełnienia 
szczególnych warunków sanitarnych. 

3. Przy sprzedaży artykułów spożywczych na targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne 
określone w obowiązujących przepisach. 

4. Sprzedaż świeżych grzybów rosnących w warunkach naturalnych, suszonych i przetworów z tych grzybów 
powinna odbywać się po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2008 
roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz uprawnień 
klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. 218 z 2008 roku poz. 1399). 

§ 5. Osoba prowadząca sprzedaż na targowisku ma obowiązek: 

1) używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar powszechnie obowiązujących w obrocie 
towarowym, narzędzia pomiarowe używane na terenie targowiska powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną 
oraz powinny być ustawione lub używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia 
prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia, 

2) uwidocznienia na oferowanych do sprzedaży towarach ceny lub cennika w sposób zapewniający prostą nie 
budzącą wątpliwości informację o jej wysokości, 

3) utrzymania czystości w obrębie miejsca sprzedaży, a po jej zakończeniu miejsce to winno być pozostawione 
w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady usunięte, tj. umieszczone w przeznaczonych na ten cel 
pojemnikach, 

4) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz 
innych obowiązujących w obrocie towarowym, 

5) przestrzegania przepisów porządkowych, 

6) wykonywania poleceń zarządcy targowiska, 

7) posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej, dowodu opłaty podatku od nieruchomości, 

8) posiadania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. 

§ 6. 1. 1. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia, 
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, może być wstrzymana przez funkcjonariuszy Policji 
lub Straży Miejskiej. 

2. Do obowiązków zarządcy targowiska należy powiadomienie właściwego organu w zależności od rodzaju 
zagrożenia. 

§ 7. Zarządca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie targowiska i ma obowiązek: 

a) utrzymać w czystości teren targowiska i teren przyległy oraz systematycznie wywozić odpady z pojemników 
usytuowanych na targowisku, 

b) zapewnić bezpieczeństwo na targowisku, a w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych udostępnić telefony alarmowe 
i umożliwić sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej, 

c) powoływać i utrzymywać służby porządkowe, 

d) organizować techniczną i sanitarną obsługę targowiska, 
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e) kontrolować przestrzeganie przepisów sanitarnych i porządkowych. 

§ 8. 1. Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są do uiszczenia inkasentowi opłaty targowej wg 
stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej prowadzący 
sprzedaż obowiązany jest posiadać do chwili opuszczenia placu targowego i okazywać go na żądanie służb 
kontrolnych. Niedopuszczalne jest odstępowanie pokwitowania opłaty osobom trzecim. 

2. Zarządca targowiska ma prawo ustalać i pobierać tzw. opłaty eksploatacyjne i rezerwacyjne. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 zarządca przedstawia w cenniku umieszczonym na tablicy 
ogłoszeń. 

§ 9. Zabrania się na targowisku: 

1) prowadzenia gier hazardowych, 

2) spożywania napojów alkoholowych, 

3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, 

4) sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych tzw. dopalaczy, 

5) innych czynności sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

§ 10. 1. Osoby prowadzące sprzedaż na targowiskach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowisk 
oraz przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, budowlanych, weterynaryjnych, a także innych doraźnych 
poleceń prowadzącego targowisko. 

2. Nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu nie zwalnia osób prowadzących działalność w obrębie 
targowiska od odpowiedzialności za naruszenie jego postanowień. 

3. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz inne przepisy dotyczące funkcjonowania targowisk, 
podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 11. Regulamin zostaje ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na 
targowiskach. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 276/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISK PRZY CMENTARZACH 

§ 1. 1. Targowiska przy cmentarzach położone: 

1) przy ul. Ofiar Firleja 45, 

2) przy ul. Wincentego Witosa – parking przy cmentarzu, 

3) przy ul. Bolesława Limanowskiego 41, 

4) teren przy wejściu na cmentarz rzymsko-katolicki od strony ul. Dębowej, 

są czynne we wszystkie dni tygodnia od godz. 600 do 2000 . 

2. Targowiska wymienione w ust. 1 prowadzone są przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Radomiu 
przy ul. Suchej 15. 

§ 2. 1. Uprawnionymi do wykonywania sprzedaży na targowisku są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie mające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i spełniające warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu osobistego 
oraz dokumentów określających legalność prowadzonej działalności handlowej. 

3. Zabrania się sprzedaży na targowisku osobom i podmiotom nie posiadającym wymaganych prawem 
dokumentów na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem podmiotów i osób od których przepisy prawa 
nie wymagają rejestrowania działalności gospodarczej dla potrzeb sprzedaży. 

§ 3. Targowisko przeznaczone jest wyłącznie do sprzedaży: 

- świec i zniczy, 

- kwiatów doniczkowych i ciętych, 

- wiązanek nagrobkowych oraz innych artykułów służących do dekorowania nagrobków. 

§ 4. 1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. 

2. Miejsce sprzedaży wyznacza na targowisku zarządca targowiska. Wyznaczone przez zarządcę targowiska 
miejsce sprzedaży nie może być odstępowane, przez osobę, której to miejsce wyznaczono, innym osobom. 

§ 5. Zarządca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie targowiska i ma obowiązek utrzymać 
w czystości teren targowiska i teren przyległy oraz organizować stały wywóz śmieci. 

§ 6. Prowadzący sprzedaż obowiązani są do uwidocznienia na oferowanych do sprzedaży towarach ceny lub 
cennika w sposób zapewniający prostą nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości. 

§ 7. Zabrania się w szczególności: 

- prowadzenia na targowisku gier hazardowych, 

- wnoszenia na teren targowiska napojów alkoholowych oraz spożywania ich na targowisku lub ich sprzedaży, 

- sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych tzw. dopalaczy, 

- innych czynności sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

§ 8. 1. Za prowadzenie sprzedaży na targowisku pobierane są opłaty targowe (dzienne) jednorazowe przez 
inkasentów wydających pokwitowania na drukach ścisłego zarachowania. 

2. Zarządca ma prawo ustalać i pobierać tzw. opłaty eksploatacyjne i rezerwacyjne. 
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3. Wysokość opłat i cen o których mowa w ust. 1 i 2 powinna być uwidoczniona w cenniku umieszczonym na 
tablicy ogłoszeń. 

§ 9. Osoby dokonujące sprzedaży zobowiązane są do: 

- przestrzegania regulaminu targowiska, 

- przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych, 

- wykonywania poleceń zarządcy targowiska, 

- posiadania ważnego dowodu opłaty targowej, dowodu opłaty podatku od nieruchomości. 

§ 10. W razie nieprzestrzegania wymagań określonych w §8 i §9 może dojść do usunięcia sprzedającego 
z targowiska. 

§ 11. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz inne przepisy dotyczące funkcjonowania 
targowisk podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 12. Regulamin zostaje ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 
targowisku przez zarządcę targowiska. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 276/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA – GIEŁDY SAMOCHODOWEJ ul. Warszawska 17/21 w Radomiu 

§ 1. 1. Giełda samochodowa przy ul. Warszawskiej 17/21 w Radomiu jest czynna w godzinach od 700 do 1300 w 
czwartki, soboty i niedziele. 

2. Giełda samochodowa prowadzona jest przez Automobilklub Radomski z siedzibą w Radomiu przy ul. 
Warszawskiej 17/21. 

§ 2. 1. Na giełdzie prowadzona jest sprzedaż (zamiana) pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli, 
motorowerów oraz części motoryzacyjnych. 

2. Przewiduje się możliwość sprzedaży innego asortymentu. 

3. Działalność gastronomiczna może być prowadzona za zgodą zarządcy w miejscu przez niego 
wyznaczonym. 

§ 3. 1. Za wjazd na giełdę samochodową i miejsca do dokonywania sprzedaży pobiera się opłaty zgodnie 
z cennikiem. 

2. Zarządca giełdy samochodowej za pośrednictwem inkasentów pobiera od dokonujących sprzedaży na terenie 
giełdy opłatę targową w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Radomiu. 

3. Inkasenci przy pobieraniu opłaty targowej zobowiązani są do wydania osobie dokonującej sprzedaży 
pokwitowania z bieżącą datą na blankietach wg ustalonego wzoru, ostemplowanego okrągłą pieczęcią Prezydenta 
Miasta Radomia. 

4. Inkasenci mają obowiązek nosić identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję. 

5. Jazdy próbne poza terenem giełdy odnotowane są na biletach wjazdu. 

6. Bilety wjazdu i pokwitowania opłaty targowej należy zachować do kontroli w czasie przebywania na 
giełdzie. 

§ 4. Osoby dokonujące sprzedaży obowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu giełdy samochodowej, 

2) przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych, 

3) wykonywania poleceń obsługi giełdy, 

4) posiadania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. 

§ 5. Zabrania się w szczególności: 

- przywożenia na teren giełdy napojów alkoholowych oraz spożywania ich na giełdzie lub ich sprzedaży, 

- przywożenia na teren giełdy i sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych tzw. dopalaczy, 

- uprawiania gier hazardowych, 

- innych czynności sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

§ 6. W razie niepodporządkowania się wymogom określonym w §4 i §5 może dojść do usunięcia użytkownika 
z terenu giełdy. 

§ 7. Zarządca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie giełdy samochodowej oraz na terenie do 
niej przyległym. 

§ 8. 1. Za prowadzenie działalności handlowej na targowisku pobierane są opłaty targowe (dzienne) 
jednorazowe przez inkasentów wydających pokwitowania na drukach ścisłego zarachowania. 
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2. Zarządca targowiska ma prawo ustalać i pobierać tzw. opłaty eksploatacyjne i rezerwacyjne. 

3. Wysokość opłat i cen o których mowa w ust. 1 i 2 powinna być uwidoczniona w cenniku umieszczonym na 
tablicy ogłoszeń. 

§ 9. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz inne przepisy dotyczące funkcjonowania 
targowisk podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 10. Regulamin zostaje ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 
terenie giełdy samochodowej przez zarządcę. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 276/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA – GIEŁDY SAMOCHODOWEJ ul. Grzecznarowskiego 29/31 w Radomiu 

§ 1. 1. Giełda samochodowa przy ul. Grzecznarowskiego 29/31 w Radomiu jest czynna w godzinach od 600 do 
1200 w soboty. 

2. Giełda samochodowa prowadzona jest przez FPHU Feniks Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Śląskiej 
1 p. 27 

§ 2. 1. Na giełdzie prowadzona jest sprzedaż (zamiana) pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli, 
motorowerów oraz części motoryzacyjnych. 

2. Przewiduje się możliwość sprzedaży innego asortymentu. 

3. Działalność gastronomiczna może być prowadzona za zgodą zarządcy w miejscu przez niego 
wyznaczonym. 

§ 3. 1. Za wjazd na giełdę samochodową i miejsca handlowe pobiera się opłaty zgodnie z cennikiem. 

2. Na giełdzie samochodowej za pośrednictwem inkasentów Zakładu Usług Komunalnych pobiera się od 
dokonujących sprzedaży na terenie giełdy opłatę targową w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską 
w Radomiu. 

3. Inkasenci przy pobieraniu opłaty targowej zobowiązani są do wydania osobie dokonującej sprzedaży 
pokwitowania z bieżącą datą na blankietach wg ustalonego wzoru, ostemplowanego okrągłą pieczęcią Prezydenta 
Miasta Radomia. 

4. Inkasenci mają obowiązek nosić identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję. 

5. Jazdy próbne poza terenem giełdy odnotowane są na biletach wjazdu. 

6. Bilety wjazdu i pokwitowania opłaty targowej należy zachować do kontroli w czasie przebywania na 
giełdzie. 

§ 4. Osoby dokonujące sprzedaży obowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu giełdy samochodowej, 

2) przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych, 

3) wykonywania poleceń obsługi giełdy, 

4) posiadania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. 

§ 5. Zabrania się w szczególności: 

- przywożenia na teren giełdy napojów alkoholowych oraz spożywania ich na giełdzie lub ich sprzedaży, 

- przywożenia na teren giełdy i sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych tzw. dopalaczy, 

- uprawiania gier hazardowych, 

- innych czynności sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

§ 6. W razie niepodporządkowania się wymogom określonym w §4 i §5 może dojść do usunięcia użytkownika 
z terenu giełdy. 

§ 7. Zarządca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie giełdy samochodowej oraz na terenie do 
niej przyległym. 

§ 8. 1. Za prowadzenie działalności handlowej na targowisku pobierane są opłaty targowe (dzienne) 
jednorazowe przez inkasentów Zakładu Usług Komunalnych wydających pokwitowania na drukach ścisłego 
zarachowania. 
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2. Zarządca targowiska ma prawo ustalać i pobierać tzw. opłaty eksploatacyjne i rezerwacyjne. 

3. Wysokość opłat i cen o których mowa w ust. 1 i 2 powinna być uwidoczniona w cenniku umieszczonym na 
tablicy ogłoszeń. 

§ 9. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz inne przepisy dotyczące funkcjonowania 
targowisk podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 10. Regulamin zostaje ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na 
terenie giełdy samochodowej przez zarządcę. 


