
 

 

 

 

 
REGULAMIN Giełdy Towarowo – Samochodowej „ Giełda Wschód” 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Definicje:  

_______________________________________________________________________________________ 

Użyte w treści niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:  

 
Sawa Expo  Stanisław Sawą prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SAWA EXPO Adres siedziby: Nowosiółki 79, 22-652 

Telatyn , Adres dla doręczeń: Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn   NIP: 9211339562, REGON:  

950280142  Adres e-mail: biuro@agrotargiwschód.pl , Telefon: 604 750 443, Strona 

internetowa: http://www.sawaexpo.pl   

Giełda   wydarzenie pod nazwą Giełda Towarowo – Samochodowa „Giełda Wschód ” odbywające się 

cyklicznie, w obrębie terenu giełdy w trakcie którego indywidualni sprzedawcy w obrębie 

udostępnionych stanowisk handlowych prowadzą handel określonymi towarami w tym w 

szczególności odzieżą, płodami rolnymi, samochodami, maszynami rolniczymi i 

budowlanymi oraz częściami do tych pojazdów i maszyn, 

Teren Giełdy obszar terytorialny w obrębie którego następuje udostępnienie przez Sawa EXPO  stanowisk 

handlowych, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

Uczestnik Giełdy każda osoba i podmiot która / który przebywa na Terenie Giełdy w trakcie trwania Giełdy 

Sprzedawca każda osoba i podmiot dokonująca sprzedaży na Terenie Giełdy w trakcie trwania Giełdy 

Zainteresowany każdy podmiot który zwraca się do Sawa EXPO o udostępnienie mu stanowiska handlowego 

dla potrzeb prowadzenia sprzedaży na Terenie Giełdy w trakcie trwania Giełdy 

Stoisko handlowe stoisko w obrębie Terenu Giełdy, które zostało udostępnione odpłatnie i nieodpłatnie 

zainteresowanemu 

________________________________________________________________________________________________ 

§ 1. 

1. Giełda jest prowadzona w obrębie Terenu Giełdy pod adresem Skołoszów, ul. Przemyska 37, 37-550 Radymno. 

2. Giełda jest czynna w każdą sobotę w godzinach 6.00 – 14.00 oprócz niektórych świąt.  

3. Sawa EXPO ma prawo bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać Giełdę mającą się odbyć w określonym 

terminie. Sawa EXPO nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli  

Sawa EXPO uzna, że warunki pogodowe są złe, może zawiesić działalność giełdy w dłuższym czasu np. Od 

świąt Bożego Narodzenia do końca lutego. Za okres przerwy Rezerwujący nie otrzymują zwrotu kosztów 

rezerwacji.  

4. Sawa EXPO zarządza terenem na którym odbywa się Giełda, i w zakresie przebiegu wydarzenia ma prawo do 

wydawania wiążących poleceń każdemu Uczestnikowi Giełdy.  

5. Sawa EXPO nie prowadzi działalności handlowej w ramach Giełdy ani na Terenie Giełdy.  

6. Sawa EXPO odpłatnie udostępnia stanowiska handlowe na wniosek zainteresowanego.  

7. Uczestnicy Giełdy obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Wszelkie należności publicznoprawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa miejscowego 

Sprzedawcy  zobowiązani są realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z tych przepisów.   
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9. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na Terenie Giełdy oraz parkingu i miejscach 

otaczających Teren Giełdy w mieniu Sprzedających i Kupujących. 

10. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome stanowiące przedmiot sprzedaży prowadzonej przez 

sprzedawców.  

11. Sawa EXPO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody zaistniałe w mieniu i na osobie uczestników 

Giełdy.   

12. Sprzedawcy zobowiązani są w zakresie prowadzonej sprzedaży do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w tym w szczególności nakazów i zakazów wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w tym również ograniczeń dotyczących handlu prowadzonego w niedziele i święta.  

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym w 

szczególności nakazów i zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

14. Sawa EXPO może wyznaczyć w obrębie Terenu Giełdy sektory na giełdzie do sprzedaży towarów o jednorodnych 

cechach lub asortymencie. 

§ 2. 

1. Sawa EXPO pobiera opłaty z tytułu udostępnienia / dystrybucji stanowisk handlowych w obrębie Terenu Giełdy 

Wschód. Opłaty pobierane są oddzielnie dla każdego dnia w którym odbywa się Giełda z zastrzeżeniem jednak 

pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Opłaty pobierane są w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

3. Handel może odbywać się w ramach stanowisk handlowych, koszów, pojazdów samochodowych, przyczep itp. 

4. Opłata za stoiska handlowe przeznaczone do sprzedaży pojazdów dokonywana jest przed wjazdem na teren giełdy. 

5. Opłata za stoiska handlowe pobierana jest przez obsługę giełdy po zajęciu stanowiska handlowego. 

6. Opłaty wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu pobierane są według tabeli opłat.  

7. Ustala się następującą tabelę opłat:  

 

Lp. Rodzaj stanowiska  Cena PLN 

1. Metr bieżący stoiska handlowego bez certyfikatu 20 zł 

2. Sprzedaż samochodu 20 zł 

3. Sprzedaż przyczepy, motocykla 10 zł 

4. Miejsce parkingowe 8 zł 

5. Opłata za stoisko handlowe dla posiadacza certyfikatu rezerwującego 30 zł 

6. Opłata za sprzedaż z wózków 30 zł 

 

8. Tabela opłat o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu zamieszczone są na stronie internetowej 

www.gieldawschod.pl oraz na tablicy przed wjazdem na giełdę. 

9. Sawa EXPO ma prawo zastosować indywidualną preferencję względem określonej osoby / podmiotu w zakresie 

wymiaru opłat w tym w szczególności Sawa EXPO może odstąpić od pobierania opłaty od określonych osób / 

podmiotów.  

 

§ 3. 

1. Sawa EXPO udostępnia stanowiska handlowe i inne urządzenia służące tym celom na wniosek zainteresowanego. 

Sawa EXPO może odmówić dopuszczenia do udziału w wydarzeniu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Udostępnienie stanowiska handlowego może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie.  

2. Dystrybucja stanowisk handlowych w formie odpłatnej odbywa się na zasadzie bieżącej oraz rezerwacji w formie 

tzw. Certyfikatu rezerwującego.  
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3. Wykupienie certyfikatu rezerwującego dane stanowisko handlowe upoważnia do zajęcia zarezerwowanego, 

wskazanego, miejsca handlowego tylko i wyłącznie przez posiadacza certyfikatu, który będzie okazany obsłudze 

Giełdy przy wjeździe oraz na żądanie Sawa EXPO.  

4. Sprzedawcy posiadający certyfikat rezerwujący są zwolnieni z opłaty parkingowej. 

5. Posiadanie certyfikatu rezerwującego nie zwalnia z opłaty za udostępnienie stanowiska handlowego  wg i opłat. 

6. Sawa EXPO nie odpowiada za brak możliwości handlu na zarezerwowanych stanowiskach handlowych z powodów 

niezależnych od Sawa EXPO m.in. ze względu na warunki pogodowe lub niedopełnienia przez Sprzedawców 

warunków wynikających z przepisów prawa. 

7. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości sprzedaży w ramach stanowiska handlowego w 

przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu przez rezerwującego. W taki przypadku Sawa EXPO nie jest 

zobowiązany do wystawienia duplikatu. 

8. W przypadku nie zajęcia zarezerwowanego stanowiska handlowego przez Sprzedawcę posiadającego certyfikat do 

godz. 8.00, Sawa EXPO może udostępnić to miejsce innym osobom/podmiotom na zasadach ogólnych. 

9. Zajęcie innego miejsca niż wskazane na certyfikacie rezerwacyjnym powoduje utratę praw wynikających z 

posiadania certyfikatu. 

§ 4. 

1. Na Terenie Giełdy zabrania się sprzedaży: 

a) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków chemicznych uznanych jako niebezpieczne,  

b) środków odurzających lub psychotropowych, 

c) napojów alkoholowych, 

d) substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, 

e) papierów wartościowych, 

f) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej. 

2. Zabrania się na Terenie Giełdy handlu zwierzętami (nie dotyczy gołębi i drobiu ozdobnego). 

3. Zabrania się na Terenie Giełdy prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań 

lub przetargów oraz organizacji loterii. 

4. Zabrania się na Terenie Giełdy handlu innymi artykułami, produktami i przedmiotami, których sprzedaż jest 

zabroniona na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zabrania się roznoszenia ulotek reklamowych bez uzgodnienia z Sawa EXPO. 

6. Zabrania się handlu na parkingach oraz poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

7. Zabrania się – bez zgody Sawa EXPO – fotografowania oraz filmowania wydarzenia oraz uczestników Giełdy.  

§ 5. 

1. Sprzedawcy zobowiązani są do bieżącego uiszczania opłaty targowej w związku z prowadzoną sprzedażą  

2. Brak uiszczenia opłaty targowej stanowi podstawę do usunięcia Sprzedawcy z Terenu Giełdy. 

3. Sprzedaż jest dozwolona tylko osobom posiadającym ważny bilet opłaty z tytułu udostępnienia stanowiska 

handlowego.    

4. Aktualny bilet opłaty należy umieścić w widocznym miejscu, tak aby był widoczny w szczególności dla Sawa 

EXPO, który ma prawo dokonania kontroli biletów. W przypadku kontroli należy okazać bilet. Nie okazanie biletu 

lub niemożność jego odczytania przez kontrolującego, zobowiązuje użytkownika do natychmiastowego uiszczenia 

opłaty wg Tabeli Opłat. 

§ 6. 

1. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za działania osób zajmujących stanowiska  handlowe.  

2. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu i na osobie uczestników Giełdy. 

3. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za zgodność prowadzonej przez Sprzedawców Sprzedaży  przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa.  



 

 

 

 

 
4. Sawa EXPO nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu i na osobie uczestników Giełdy 

wywołane / spowodowane przez innych uczestników Giełdy.  

5. Odpowiedzialność za zgodność sprzedawanych rzeczy i towarów z odpowiednimi przepisami, dopełnienie 

wymagań wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności oraz za zgodność z wytycznymi 

niniejszego regulaminu ponosi wyłącznie Sprzedawcy tj. osoby prowadząca sprzedaż tych artykułów. 

6. Za zawarcie i wykonanie umów na Giełdzie odpowiadają strony czynności prawnej. Sawa EXPO nie ponosi 

jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu.  

7. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów wykonujących handel, objęte zakazami, 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

8. Sawa EXPO nie ponosi odpowiedzialności za mienie stanowiące własność uczestników Giełdy w tym również za 

mienie objęte sprzedażą przez Sprzedawców.  

§ 7. 

 

1. Sprzedawcy zobowiązane są do utrzymywania na bieżąco porządku w miejscu swej działalności i terenie 

otaczającym. 

2. Uczestnicy Giełdy zobowiązane są do utrzymywania na bieżąco porządku i czystości  zakresie w jakim uczestniczą 

w Giełdzie.  

3. Wszelkiego rodzaju odpady, zbędne opakowania, kartony, skrzynki itp. należy usuwać na własny koszt wg zasad 

przewidzianych prawem. Za gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie trwania Giełdy odpowiadają w swoim 

zakresie uczestnicy Giełdy w tym Sprzedawcy.  

4. Uczestnicy nie stosujący się do postanowień ustępów poprzedzających niniejszego paragrafu zostaną usunięte z 

terenu giełdy lub zostanie na nich nałożona kara pieniężna 

5. Sprzedawcy zobowiązani są do zachowania w należytym stanie urządzeń Giełdy, ponoszą odpowiedzialność za ich 

stan techniczny w czasie ich używania. 

6. W przypadku wykupienia certyfikatu na handel artykułami ograniczonymi do określonych cech lub asortymentu, 

podmiot jest zobowiązany do handlu nie innymi niż określone w certyfikacie. 

7. Sawa Expo oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wydawania wiążących poleceń osobom prowadzącym 

handel na Giełdzie, dotyczących organizacji bądź porządku na Terenie Giełdy. 

8. Na zabezpieczenie roszczeń Sawa EXPO względem Sprzedawców z tytułu przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu, Sawa EXPO przysługuje prawo zastawu na rzeczach znajdujących się na terenie Giełdy a stanowiących 

mienie Sprzedawców.  

§ 8. 

1. Zasady ruchu kołowego na Terenie Giełdy określają znaki drogowe. 

2. Prędkość poruszania się pojazdami mechanicznymi i innymi po Terenie Giełdy wynosi maksymalnie  5 km/h z 

zachowaniem szczególnej ostrożności na pieszych. 

§ 9. 

1. Wejście przez uczestnika na Teren Giełdy oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Wejście przez uczestnika na teren Giełdy oznacza wyrażenie zgody na rejestrację oraz udostępnienie danych 

osobowych uczestnika w tym również danych wizerunkowych. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu.  

3. Udostępnienie stanowiska handlowego Sprzedawcy wiąże się z akceptacją przez Sprzedawcę postanowień 

niniejszego regulaminu.  

4. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń osób działających z ramienia Sawa EXPO.  

5. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do usunięcia uczestnika z Terenu Giełdy.  



 

 

 

 

 
6. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stanowi 

podstawę do okresowego lub trwałego usunięcia, z terenu giełdy. 

§ 10. 

Podmioty prowadzące handel zobowiązani są zakończyć handel do godz. 14.00 w każdym kolejnym dniu trwania 

Giełdy.  

 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.  

2. Prawem właściwym dla wszelkich kwestii związanych z treścią oraz realizacją lub jej brakiem postanowień 

niniejszego regulaminu jest Prawo polskie.  

3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszego  regulaminu 

będzie sąd właściwy dla siedziby P.P.H.U Sawa-Expo Stanisław Sawa lub miejsca prowadzenia działalności przez 

P.P.H.U Sawa-Expo Stanisław Sawa. 

§ 12. 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku 


