
 1 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPISÓW  PORZĄDKOWYCH  NA  TERENIE  

„WARSZAWSKIEGO  ROLNO-SPOŻYWCZEGO  RYNKU  HURTOWEGO” S.A. W  

BRONISZACH. 

(tekst jednolity) 

 
 

 I.   WSTĘP  NA  RYNEK HURTOWY 
 

1. Wstęp na teren Rynku Hurtowego w Broniszach możliwy jest tylko w czasie godzin jego 

otwarcia. 

 

2. Rynek Hurtowy w Broniszach działa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw 

technicznych i dni wolnych od handlu ogłoszonych przez Zarząd.  

  

3. (skreślony) 

 

4. Przerwa techniczna na sprzątanie terenu Rynku Hurtowego (z wyjątkiem Ogólnopolskich 

Targów Antyków i Staroci) w soboty: 

-letnia przerwa techniczna od pierwszej soboty  kwietnia do drugiej soboty listopada   

  włącznie, w godz. od 1000 do 2000,  

      - zimowa przerwa techniczna, od trzeciej  soboty listopada do ostatniej soboty  

        marca włącznie, w godz. od  1000 w sobotę  do godz.400 w niedzielę.  

4 a) Dopuszcza się wjazd ciągników siodłowych z naczepami w godzinach 16:00-24:00  

       (sobota) po uprzednim zarejestrowaniu pojazdu w Zespole Systemu Wjazdowego i   

       nabyciu biletu parkingowego PT. W przypadku odmowy rejestracji i nabycia biletu,   

       pojazd jest zobowiązany do opuszczenia terenu Rynku Hurtowego.  

       Dla pojazdów dla których wjazdu wymagana jest awizacja, w przypadku jej braku,  

       wymagane jest nabycie biletu wjazdowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

       W okresie od 01 maja do 31 października: 

      - dopuszcza się wjazd ciągników siodłowych z naczepami realizujących dostawy w   

        godzinach 16:00-20:00 (sobota) po uprzednim zarejestrowaniu pojazdu w  

        Zespole  Systemu Wjazdowego. W przypadku braku rejestracji pojazd jest  

        zobowiązany do opuszczenia terenu Rynku Hurtowego.  

     - Dla pojazdów dla których do wjazdu wymagana jest awizacja, w przypadku jej  

       braku, wymagane jest nabycie biletu wjazdowego zgodnie z obowiązującym  

       cennikiem. Czas postoju jest liczony od godz. 20:00 

 

4 b) Dopuszcza się wjazd ciągników siodłowych z naczepami w godzinach 0:00-04:00  

       (niedziela) po uprzednim zarejestrowaniu pojazdu w Zespole Systemu Wjazdowego.  

       Czas postoju jest liczony od godz. 04:00. Wjazd Kupujących możliwy jest po nabyciu  

       biletu wjazdowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czas pobytu Kupujących      

       liczony jest od godz. 04:00.  

       W okresie od 01 maja do 31 października dopuszcza się wjazd ciągników siodłowych z  

       naczepami kupujących w godzinach 16:00-20:00 (sobota) po nabyciu biletu wjazdowego,  

       zgodnie z obowiązującym  cennikiem. Czas pobytu kupujących liczony jest  

       od godz. 20:00 (sobota).  

 

4 c) W okresie od 01 maja do 31 października dopuszcza się wjazd ciągników siodłowych z   

       naczepami oraz pojazdów  w kategorii wjazdowej SF sprzedających w godz. 16:00- 

       20:00, po nabyciu biletu dla sprzedających wraz z dodatkową opłatą postojową  
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       PB . Czas pobytu sprzedających liczony jest od godz. 20:00 (sobota).   

 

5. Najemcy powierzchni lub ich pracownicy mogą przebywać na terenie Rynku 

      Hurtowego poza godzinami jego otwarcia po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu       

      zgody Administracji Rynku Hurtowego.  

 

6.  ( skreślony) 

 

7.  Bezpłatne dostawy towarów dokonywane bezpośrednio przez najemców powierzchni   

     handlowych winny być realizowane wyłącznie pojazdami należącymi do tychże najemców  

    lub będącymi w ich użytkowaniu (na podstawie zawartej umowy leasingowej),  

    posiadającymi karty wjazdowe wydane na podstawie „Regulaminu Wydawania i  

    Korzystania z Kart Wjazdowych…..”.  

 

8.  Bezpłatne dostawy towarów realizowane w ramach wolnych wjazdów przez dostawców  

     nie będących najemcami powierzchni handlowych dokonywane będą po uprzednim  

    przedłożeniu przez niego CMR lub faktury wystawionej na odbiorcę towaru- najemcę  

    powierzchni handlowej na terenie Rynku Hurtowego, według następujących zasad: 

      a) dopuszczalny czas przeznaczony na rozładunek lub załadunek dla wszystkich obiektów    

          wynosi 7 godz. bez względu na godzinę wjazdu. 

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu wskazanego w punkcie a) na najemcę   

    powierzchni, który przyjmował towar od dostawcy lub dokonywał załadunku, nałożona  

    zostanie opłata specjalna w wysokości ceny biletu dla sprzedających według  

    obowiązującego cennika.      

   9. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, na uprzednio złożony wniosek  

        Najemcy-odbiorcy towaru, Administracja Rynku Hurtowego może dopuścić dostawy  

         towaru na inne dokumenty niż faktura i CMR. 

 10. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może przyjąć i ogłosić inny sposób  

      realizacji dostaw towarów na terenie Rynku wskazując konkretnie zasady oraz podmioty,  

      których to dotyczy.    

 

11.(skreślony).    

 

12. Prawo do bezpłatnych wjazdów dla pojazdów dostarczających towar nie przysługuje   

      najemcom posiadającym zaległości płatnicze wobec Rynku z tytułu najmu i innych    

      świadczeń dodatkowych. Za zaległość płatniczą uważa się nieopłaconą fakturę Rynku,  

     której termin płatności został przekroczony ponad 60 dni. 

 

13. Administracja Rynku Hurtowego rezerwuje sobie prawo do cofnięcia uprawnień do  

      korzystania z bezpłatnych wolnych wjazdów przez najemców i ich dostawców w           

      przypadku nie przestrzegania przez nich przepisów sankcjonujących funkcjonowanie  

      Rynku Hurtowego i przepisów ogólnie obowiązującego prawa.  

 

14. Z prawa do bezpłatnych dostaw towarów realizowanych w ramach wolnych wjazdów,   

      przez dostawców nie będących najemcami, wyłącza się dostawy owoców i warzyw  

      produkcji krajowej, realizowane do najemców Hali Magazynowej MAG. Wjazd pojazdów  

      realizujących w/w dostawy odbywa się odpłatnie na zasadach ogólnych, według stawek   

      dla sprzedających , zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat wjazdowych.   

15. Prawo do awizowanych bezpłatnych wjazdów po towar przysługuje najemcom po   

      uzyskaniu zgody od Administracji Rynku Hurtowego. 
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16. Wstęp Sprzedających na teren Rynku Hurtowego możliwy jest po wykupieniu  

      odpowiedniego biletu wjazdowego oraz posiadaniu przy sobie Identyfikatora  

      wypełnionego według wzoru obowiązującego na terenie Rynku Hurtowego, o którym  

      mowa w Rozdz. III pkt. 17.  

17. Wjazd dla pojazdów klientów Banków będących najemcami na terenie Spółki dopuszcza  

      się po wprowadzeniu nr rejestracyjnych do bazy systemu wjazdowego. Dostęp do Banku  

      na terenie Spółki dopuszcza się całodobowo. 

18. Możliwość bezpłatnego przejazdu przez bramki Systemu Wjazdowego istnieje dla 

pojazdów, które omyłkowo podjechały pod Bramki Wjazdowe. Pierwsze trzy przejazdy 

są darmowe, każdy następny przejazd będzie płatny opłatą w wysokości zgodnej z 

cennikiem, uiszczanej w kasie wjazdowej. 

 

II.   OPŁATY ZA WSTĘP NA RYNEK HURTOWY 

Wjazd pojazdów na teren Rynku możliwy jest po wykupieniu odpowiedniego biletu 

wjazdowego lub posiadaniu Karty Wjazdowej Rynku. Uzyskanie Karty Stałego Klienta 

Rynku upoważnia do nabywania biletów wjazdowych w obniżonej wartości wg 

obowiązującego cennika, klasyfikującego pojazdy wg zamieszczonych Kategorii 

Wjazdowych:  

A – pojazd o ładowności do 0,5t i długości skrzyni do 1,7m 

B – pojazd o ładowności do 1,2t i długości skrzyni do 3,5m 

C – pojazd o ładowności do 3,0t i długości skrzyni do 4,5m 

D – pojazd o ładowności do 7,0t i długości skrzyni do 7,0m 

F – pojazd o ładowności powyżej 7,0t i długości skrzyni powyżej 7,0m 

G – ciągnik siodłowy z naczepą  

1. Wszystkie pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oznaczone numerem 

rejestracyjnym znajdujące się na terenie Rynku zobowiązane są do posiadania 

ważnego biletu wjazdowego lub Karty Wjazdowej Rynku. 

2. (skreślony) 

3. Prowadzenie handlu z pojazdu bez wykupionego biletu dla sprzedających, jest 

obciążone opłatą specjalną. 

4. Za prowadzenie handlu z pojazdu bez ważnego biletu, na który wydana została Karta 

Wjazdowa Rynku będzie naliczona opłata specjalna. 

5. Pozostawienie pojazdu w czasie przerwy technicznej oraz przerwy świątecznej na 

terenie Rynku obłożone jest opłatami specjalnymi. 

6.   W przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Rynku, po wygaśnięciu biletu dla  

       Kupujących, obowiązuje opłata parkingowa.  

7.   Za zajęcie stanowiska handlowego bez samochodu będzie naliczana opłata specjalna.  

8.   Bilet wjazdowy jest biletem jednorazowym i traci ważność po upływie 1 doby lub   

      wyjechaniu z Rynku.  

9. W przypadku wygaśnięcia ważności biletu wjazdowego dla sprzedających i           

    dalszego pobytu na terenie Rynku, obowiązuje opłata o wartości biletu dla  

     sprzedających. 

10. W przypadku pozostawienia na terenie Rynku Hurtowego pojazdu po upływie  

      doby od wjazdu przez kupujących, będzie naliczana opłata parkingowa  

      odpowiednio dla kategorii wjazdowej A-MR, dla kategorii wjazdowej B, 

      C – MK i dla kategorii wjazdowej D, F, G – ML. Dla ciągników:    

     samochodowych, rolniczych, siodłowych zastosowanie ma cennik dla    

     kupujących.  

11. (skreślony) 
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12. Odmowa nabycia następnego biletu, po wygaśnięciu ostatniego ważnego biletu, w  

      przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Rynku będzie obciążona opłatą specjalną. 

13. (skreślony) 

14. Szczegółowy wykaz jednorazowych  opłat wjazdowych na Rynek Hurtowy stanowi  

      załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

15. Rynek Hurtowy zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wysokości opłat  

      wjazdowych.  

16. Dopuszcza się możliwość zakupu przez Kupujących i Sprzedających na terenie  

            Rynku Hurtowego kart wjazdowych. 

17. Dowody wjazdowe dla pojazdów należy umieścić w widocznym miejscu, na przedniej  

            szybie samochodu lub innego pojazdu. 

 

  

III.   HANDEL  NA TERENIE  RYNKU HURTOWEGO  
 

1. Podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Rynku Hurtowego działają w 

            imieniu własnym i na własny rachunek. 

a) sprzedającym na terenie Rynku Hurtowego może być producent rolny-płatnik 

podatku gruntowego lub dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, a 

także przedsiębiorcy, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 

oparciu o obowiązujące przepisy. 

b) Zarząd może dopuścić inne podmioty niż wskazane w ppkt. 1 a) do sprzedaży na 

terenie Rynku Hurtowego, wskazując jakie to podmioty oraz na jakich zasadach 

zostały dopuszczone.   

2. Rynek Hurtowy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania  podmiotów 

            prowadzących działalność na jego terenie. 

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego towaru. 

4. Towarami dopuszczonymi do obrotu są: 

a) w sektorze kwiatowym:   

-  kwiaty cięte i doniczkowe, oraz zieleń dekoracyjna, 

-  rośliny suche, sztuczne, akcesoria kwiaciarskie, 

-  materiał szkółkarski  ozdobny w pojemnikach i rozsady- na zasadach ściśle określonych 

       w przepisach fitosanitarnych, 

b) w sektorze owocowo-warzywnym: 

 na placach handlowych na wolnym powietrzu 

- owoce nieprzetworzone, 

-  warzywa nieprzetworzone, 

- runo leśne,  

 

Okresowo na placach handlowych na wolnym powietrzu dopuszcza się sprzedaż innych 

towarów po uzyskaniu przez Sprzedającego uprzedniej zgody Administracji Rynku 

Hurtowego. 

 

 w halach 

- owoce i warzywa, 

- sałatki, kiszonki, 

- runo leśne,  

- nasiona suche luzem, 

- susze owocowe i warzywne, 

- opakowania związane z towarami dopuszczonymi do obrotu, 
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c) w sektorze spożywczym:  

-     wysoko przetworzone produkty spożywcze i owocowo-warzywne, 

- konfekcjonowane nasiona suche, 

- konfekcjonowane susze owocowe i warzywne, 

- alkohole i używki,  

- nabiał i jaja,  

- wysoko przetworzone  produkty z morza i słodkich wód, 

- mięso, drób i ich przetwory- na warunkach ściśle określonych w przepisach 

      higieniczno-sanitarnych i po uzyskaniu pozytywnej opinii służb sanitarnych,  

- opakowania związane z towarami dopuszczonymi do obrotu, 

 

Zasady prowadzenia sprzedaży towarów na wyznaczonych placach. 

5. Na placu handlowym może być prowadzona wyłącznie sprzedaż towaru 

przywiezionego w samochodach (przyczepach), na podstawie ważnego 

jednorazowego lub tygodniowego biletu dla sprzedających oraz Karty Wjazdowej dla 

Sprzedających. 

6. Jeżeli ilość towaru przekracza dopuszczalną masę towarową dla kategorii wjazdowej, 

naliczana będzie opłata specjalna.   

7. Bilet dla sprzedających, upoważnia do zajęcia jednego wyznaczonego stanowiska na 

placu handlowym. 

8. Prowadzenie sprzedaży i ekspozycja towaru pod ruchomym zadaszeniem odbywa się 

wyłącznie w obrębie wyznaczonego stanowiska handlowego. 

9. W przypadku braku stanowisk na placu, dla pojazdów o całkowitej długości 

przekraczającej wyznaczone stanowisko, dopuszcza się zajęcie przylegającej czołowo 

części następnego stanowiska z uwzględnieniem miejsca na powierzchnię 

wystawienniczą do 1,5 m długości stanowiska. 

10. Na placach handlowych za zgodą Administracji Rynku Hurtowego może być  

prowadzona  rezerwacja stanowisk. 

11. Dopuszcza się opuszczenie stanowiska handlowego przez pojazd na czas do  

2 godzin, pod warunkiem zostawienia informacji o nr rej. pojazdu. Po upływie w/w 

czasu pozostawione przedmioty zostaną usunięte przez pracowników Administracji 

Rynku Hurtowego. 

12. Sprzedaż towarów na stanowiskach handlowych z samochodu wyposażonego 

 w windę rozładunkową odbywa się wyłącznie po jej opuszczeniu, w obrębie 

stanowiska handlowego.   

13. Na stanowiskach handlowych na wolnym powietrzu (placu) zakazuje się sprzedaży: 

owoców południowych (pomarańcze, mandarynki, cytryny, grapefruity, kiwi, granaty, 

mango, figi, ananasy, pomelo, awokado, kaki, liczi, limonki, papaja i inne owoce 

egzotyczne), winogron, arbuzów. 

14. Administracja Rynku Hurtowego, na wniosek sprzedającego, może wyrazić zgodę na 

prowadzenie sprzedaży na placach handlowych na innych zasadach, z 

uwzględnieniem miejsca, czasu, asortymentu i odpłatności.  
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15. Wjazd pojazdów do sektora owoców i warzyw, po postoju w czasie przerwy 

technicznej i świątecznej, możliwy jest tylko po wykupieniu biletu w kasie lub u 

Rewidentów, albo posiadaniu  aktywnej Karty Wjazdowej Rynku. 

16. Po wygaśnięciu ważności ostatniego biletu, dopuszcza się możliwość pobytu pojazdu 

na terenie Rynku do 1 godz. w celu załadunku opakowań i uporządkowania 

zajmowanego stanowiska.  

17. Każdy sprzedający na placu handlowym zobowiązany jest do zamieszczenia, w sposób 

trwały i czytelny, niezbędnych informacji identyfikacyjnych sprzedawcy: nazwa (lub) 

imię i nazwisko oraz adres, a także informacji dotyczących identyfikacji towarów 

oferowanych do sprzedaży, zgodnie z obowiązującym wzorem Identyfikatora. 

Identyfikator winien być umieszczony na pojeździe, z którego prowadzona jest 

sprzedaż, od strony alei handlowej w sposób widoczny dla kupującego. 

      

18. Zajęcie dodatkowego stanowiska handlowego bez pojazdu lub nieuzasadnione zajęcie 

kolejnego metra długości stanowiska handlowego, podlega opłacie specjalnej. 

19. Nieprzestrzeganie powyższych punktów spowoduje obciążenie sprzedającego opłatą 

specjalną oraz ewentualne usunięcie na koszt naruszającego przepisy porządkowe i bez 

jakiegokolwiek odszkodowania na jego rzecz, wszelkich wniesionych przez niego 

przedmiotów. 

20. W okresie epidemicznym, wszyscy przebywający na placu handlowym, zobowiązani 

są do zakrywania ust i nosa  przy pomocy odzieży lub jej części, maski, albo 

maseczki. Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku będzie podstawą do naliczenia 

opłaty specjalnej.  

IV.   UŻYTKOWANIE  WYNAJMOWANEJ  POWIERZCHNI 

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie wszystkich oddanych 

mu do użytkowania powierzchni i urządzeń, przez cały okres działalności. 

2. Na zainstalowanie dodatkowych odbiorników prądu i wody konieczna jest pisemna zgoda 

Administracji Rynku Hurtowego. Na wykonanie zabudowy, a w szczególności zabudowy 

z konstrukcją nośną, wymagane jest bezwzględne zgłoszenie tego zamiaru do Biura 

Administracji Rynku oraz wykonanie projektu konstrukcyjnego  do pozwolenia na 

budowę.  

3. Najemcy korzystający z pasa przejścia w celach wystawienniczych, winni ograniczyć 

ekspozycję towarów do powierzchni wyznaczonej liniami. W czasie codziennego 

sprzątania hal i po zakończeniu handlu powierzchnia ta powinna zostać przez najemcę 

całkowicie opróżniona.  

4. Najemcy powierzchni, których powierzchnie przylegają do rampy mogą  składować 

towary i opakowania na wyznaczonym liniami pasie rampy wyłącznie w czasie godzin 

otwarcia Rynku Hurtowego. Po zamknięciu Rynku Hurtowego powierzchnia winna być 

przez najemcę całkowicie opróżniona. 

5. Najemcy powierzchni, o których mowa w pkt. 3 i 4 zobowiązani są do korzystania  z 

udostępnionych im dodatkowo powierzchni w sposób nie ograniczający swobody 

poruszania się i korzystania z ogólnie dostępnych powierzchni przez wszystkich 

użytkowników Rynku Hurtowego.     

6. W przypadkach wystąpienia zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji      

Administracja Rynku Hurtowego, dla dobra ogółu użytkowników  ma prawo do 
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komisyjnego wejścia, za pomocą rezerwowych kluczy zdeponowanych w Administracji 

Rynku Hurtowego, na powierzchnie będące w dyspozycji najemców, w celu podjęcia 

natychmiastowej interwencji lub akcji ratowniczej i udostępnienia tych powierzchni 

odpowiednim służbom. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel Administracji Rynku 

Hurtowego i przedstawiciel służb porządkowych. O podjętej interwencji Administracja 

Rynku zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Inspektora BHP oraz najemcę 

powierzchni lub wskazaną i upoważnioną przez niego osobę. 

7.   Na terenie Hal Owoców i Warzyw OW-1,  OW-2, OW-3, Hali Kwaszonek OW-4, OW-5  

      oraz Hali Artykułów Spożywczych AS, Galerii Hurtu GH, Hali Kwiatowej HK i Hali  

      Kwiatowej WKN, Hali Magazynowej wraz z Budynkiem Administracyjnym Hali  

       Magazynowej, w Budynku Administracyjnym Spółki i Budynku Zespołu Systemu  

       Wjazdowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  Za przestrzeganie  

       zakazu palenia tytoniu na wynajmowanej powierzchni odpowiada Najemca. Za  

       nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu  będą naliczane opłaty specjalne. 

       7a) Na terenie Rynku Hurtowego, z wyłączeniem powierzchni gastronomicznych  

            których najemcy posiadają stosowne zezwolenia i koncesje, zabrania się   

           spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie wskazującym na jego  

          spożycie.  Za nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu będą naliczane  

         opłaty specjalne.  

     7b) Na terenie Rynku Hurtowego, zabrania się zażywania środków odurzających  

           i przebywania osób będących pod ich wpływem.  Za nieprzestrzeganie powyższego    

          zakazu będą naliczane opłaty specjalne.  

8. Najemcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa   

    żywności i stosowania się do zaleceń Administracji Rynku Hurtowego w tym zakresie.  

9. We wszystkich obiektach Rynku Hurtowego zabrania się : 

     - używania ognia otwartego  i stosowania innych czynników mogących   zainicjować  

       zapłon występujących materiałów palnych, 

     - użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób  

       niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może   

       się to przyczynić do powstania pożaru lub rozprzestrzeniania ognia, 

     - użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu  

       palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez  

       producenta, 

     - przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia   

  wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 cm od urządzeń i instalacji    

  które mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, 

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów wewnętrznych, wyjść  

  ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków  

  głównych instalacji gazowej, 

- używania i przechowywania w boksach więcej niż 1 butli z gazem płynnym o   zawartości  

   gazu do 11  kg, 

- wjeżdżania i garażowania pojazdów silnikowych w tym wózków widłowych na teren hal  

   jeśli nie opróżniono zbiornika paliwa, nie usunięto zbiornika z gazem płynnym i nie  

   odłączono stałego zasilania akumulatorowego pojazdu. 

10. Nieprzestrzeganie pkt. 9 spowoduje obciążenie Najemcy Wynajmowanej  

      powierzchni opłatą specjalną.   

11. Najemca powierzchni ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów  

      przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych również w innych przepisach.  

      Ponadto jest zobowiązany do: 

      - zapewnienia osobom przebywającym na jego terenie bezpieczeństwa i możliwości  
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        ewakuacji oraz nadzorowania przestrzegania przez te osoby przepisów BHP i   

        przeciwpożarowych, 

     - zapoznania własnych pracowników z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

12.  W okresie epidemicznym przebywający na terenie Rynku Hurtowego (najemcy, ich  

       pracownicy i kupujący) zobowiązani są do obowiązkowego zakrywania ust i nosa przy  

       pomocy odzieży lub jej części, maski, albo maseczki. Nieprzestrzeganie powyższego     

       punktu będzie podstawą do naliczenia opłaty specjalnej.  

 

 

V.   UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI 

1.  Użytkownicy Rynku Hurtowego zobowiązani są do utrzymania czystości na terenie 

Rynku. 

2.  Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na wynajmowanej 

       powierzchni oraz zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony  

      środowiska i  segregacji odpadów. 

3. Sprzedający warzywa kapustne z samochodu na stanowiskach handlowych na wolnym  

      powietrzu (placu), zobowiązani są przygotować towar do sprzedaży w taki sposób, aby w  

      miejscu sprzedaży nie powstawały odpady roślinne. Nieprzestrzeganie pkt. 3 spowoduje  

      obciążenie sprzedającego opłatą specjalną.   

4. Po zakończeniu handlu na placu użytkownicy Rynku Hurtowego zobowiązani są do 

uprzątnięcia zajmowanego stanowiska: 

a) drobne odpadki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach foliowych i 

usunąć z terenu Rynku Hurtowego własnym transportem. 

b) towar zepsuty, nie nadający się  do sprzedaży należy możliwie szybko usunąć z terenu 

Rynku Hurtowego własnym transportem  i na własny koszt, 

c) zbędne opakowania należy usunąć z terenu Rynku Hurtowego własnym transportem. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administracji Rynku 

Hurtowego o pojawieniu się robactwa lub gryzoni w obrębie wynajmowanej powierzchni 

handlowej, magazynowej lub biurowej i zwalczania ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; Administracja Rynku Hurtowego może zarządzić przeprowadzenie ogólnej 

dezynsekcji i deratyzacji. Administracja Rynku Hurtowego  ma prawo także do 

podejmowania działań i przeprowadzania innych podobnych prac dla dobra ogółu 

użytkowników, na ich koszt.  

 

VI.   RUCH  POJAZDÓW  I  PIESZYCH 

1. Wszelkie operacje dostarczania, odbioru towarów jak i ich sprzedaż, dla poszczególnych  

      grup towarowych, mogą odbywać się wyłącznie w określonym czasie  i miejscach do tego  

      przeznaczonych. 

2. Pojazdy dokonujące dostawy lub odbiór towarów winny niezwłocznie opuścić te miejsca 

z chwilą zakończenia tych operacji i udać się do wyznaczonych miejsc postojowych lub 

opuścić Rynek. 

3. Pozostawienie pojazdu poza terenami wyznaczonymi do parkowania bez zgody 

Administracji Rynku Hurtowego jest zabronione. Właściciel pojazdu zostanie obciążony 

opłatą specjalną. 

      3a) pojazdy najemców i pracowników sektora owoców i warzyw, nie biorące  

      udziału w transakcjach handlowych, winny pozostawać wyłącznie na parkingu  

      centralnym, lub w obrębie sektora kwiatowego; 

3b) w szczególnie uzasadnionych wypadkach pojazd może być zaparkowany w  

      innym miejscu na terenie Rynku Hurtowego, po uzyskaniu pisemnej zgody  

     Administracji Rynku Hurtowego, na zasadach określonych przez Zarząd. 



 9 

4. Zabrania się wjazdu na teren Rynku Hurtowego pojazdami niesprawnymi technicznie. 

5. Zezwala się na wykorzystywanie, do załadunku i rozładunku towarów środków transportu    

      poziomego, należących do użytkowników  powierzchni handlowych, magazynowych  

      i użytkowników placów handlowych.  

      Urządzenia te muszą być sprawne technicznie, ubezpieczone, oznakowane i posiadać  

      aktualny identyfikator wydany przez Administrację Rynku Hurtowego. Operatorzy tych  

      urządzeń winni legitymować się wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami do ich     

      obsługi. Dokumenty potwierdzające wymienione wymagania należy dostarczać  

      każdorazowo na żądanie Administracji Rynku Hurtowego. Za brak w/w wymagań będą  

      naliczane opłaty specjalne. 

6. Na terenie Hal Owoców i Warzyw OW-1, OW-2, OW-3 oraz Hali Artykułów  

       Spożywczych AS i Galerii Hurtu GH,  obowiązuje całkowity zakaz poruszania się  

      i parkowania spalinowych wózków widłowych. Za nieprzestrzeganie zakazu poruszania  

      się i parkowania spalinowych wózków widłowych na terenie wyszczególnionych hal     

      będą naliczane opłaty specjalne. 

      W uzasadnionych przypadkach, na wniosek  Najemcy Administracja Rynku Hurtowego,   

      może wyrazić indywidualną zgodę na parkowanie wózków widłowych o  napędzie  

      spalinowym na wynajmowanej powierzchni.  

7. W czasie codziennego sprzątania hal, obowiązuje całkowity zakaz poruszania się 

wszystkich rodzajów wózków widłowych w sektorze hali objętym sprzątaniem. Za 

nieprzestrzeganie w/w zakazu będą naliczane opłaty specjalne.  

8. (skreślony) 

9. (skreślony) 

10. Wózki widłowe poruszające się po drogach wewnętrznych Rynku muszą być wyposażone 

w żółtą lampę ostrzegawczą oraz światło barwy białej, umieszczone w kierunku 

poruszania się , w taki sposób, aby wysyłane światło nie oślepiało innych kierujących. 

Kierujący wózkiem widłowym zobowiązany jest do używania świateł białych, a przy 

transporcie towarów, również żółtej lampy ostrzegawczej. 

11. Wszyscy użytkownicy wózków widłowych zobowiązani są do przestrzegania aktualnych 

przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  

12. (skreślone)  

13. Wszyscy przebywający na terenie Rynku Hurtowego zobowiązani są do przestrzegania 

      zasad kodeksu drogowego, obowiązujących zasad organizacji ruchu na terenie Rynku   

     Hurtowego i poleceń odpowiednich służb porządkowych. Za nieprzestrzeganie  

     obowiązujących zasad organizacji ruchu będą naliczane opłaty specjalne.  

14. Na terenie Rynku Hurtowego obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdów z  

      rozłożonymi windami rozładunkowymi i otwartymi niezabezpieczonymi drzwiami.  

      Za nieprzestrzeganie w/w zakazu będą naliczane opłaty specjalne. 

 

15. Zabrania się:  

- zakrywania tablic rejestracyjnych pojazdu lub innych wymaganych tablic albo znaków,  

   które powinny być widoczne; 

      - ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków,  

         napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;  

      - umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd  

         został zarejestrowany. 

  Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad związanych z identyfikacją pojazdu będą     

naliczane opłaty specjalne.  

 VII.   OPŁATY SPECJALNE 
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1.   Za nieprzestrzeganie: 

- „Regulaminu świadczenia usług i realizacji prawa pierwszeństwa w „Warszawskim 

      Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym” w Broniszach”,  

- „Zarządzenia w sprawie przepisów porządkowych na terenie „Warszawskiego Rolno- 

      Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach”, 

- „Zarządzenia w sprawie świadczenia usług transportu wewnętrznego na terenie 

       „Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A., 

- „Regulaminu wydawania i korzystania z kart wjazdowych na terenie „Warszawskiego 

      Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A. w Broniszach” 

      wprowadza się następujące opłaty specjalne za: 

1)   Przebywanie pojazdu na terenie Rynku bez ważnego biletu – wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

2)   Sprzedaż towarów niedopuszczonych do obrotu na terenie Rynku- wg. cennika  

      obowiązującego  w danym roku; Sprzedaż towarów dopuszczonych do obrotu na terenie  

      Rynku Hurtowego, ale sprzedawanych niezgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 4 i pkt 14 -    

      wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

 3)   Prowadzenie handlu obwoźnego i obnośnego bez pisemnej zgody WR-SRH S.A. - wg.   

        cennika obowiązującego w danym roku; 

 4)   Prowadzenie handlu na drodze dojazdowej do Rynku- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

 5)  Prowadzenie działalności handlowej poza wyznaczonymi liniami w halach -wg. cennika    

      obowiązującego w danym roku; 

6)   Składowanie towarów poza wyznaczonymi liniami w halach i na rampie- wg. cennika  

      obowiązującego w danym roku; 

7)   Pozostawianie na stanowisku zbędnych przedmiotów, opakowań-  wg. cennika     

       obowiązującego w danym roku; 

8)   Wyrzucanie lub pozostawianie towaru zepsutego lub nie nadającego się do  

       sprzedaży- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

9)  Nie utrzymywanie czystości na wynajmowanej powierzchni w halach oraz na   

        stanowiskach handlowych na wolnym powietrzu- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

10)  Przywożenie śmieci z zewnątrz na Rynek -wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

11)  (skreślony) 

12)  Uszkodzenie plomby ”Rynku” na urządzeniu pomiarowym energii elektrycznej- wg.    

      cennika obowiązującego w danym roku plus naliczenie kosztów  energii elektr. według  

       średniego zużycia za ostatnie 3 miesiące)     

13)  Ładowanie akumulatorów w boksie handlowym- wg. cennika obowiązującego w danym  

        roku; 

14)  Za nieprzestrzeganie wymagań dotyczących sprawności technicznej, ubezpieczenia,  

        oznakowania, posiadania aktualnego identyfikatora oraz za brak uprawnień do obsługi  

        środków transportu poziomego -wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

15)  Nie zgłoszona reklama obca, nie dotycząca identyfikacji najemcy- jednorazowa 100 zł., 

       miesięczna- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

16)  Nie uzgodnione mocowanie reklamy do ścian -wg. cennika obowiązującego w danym   

       roku; 

17)  Spowodowanie kolizji, uszkodzenie wyposażenia Rynku- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

18)  Pozostawienie pojazdu w miejscu nie przeznaczonym do parkowania; na drodze  

       dojazdowej do Rynku, na terenie Rynku, na rampach hal i magazynu- wg. cennika  

       obowiązującego w danym roku; 
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19)  skreślone  

20)  Sprzedaż warzyw kapustnych z samochodu na stanowiskach handlowych na wolnym  

       powietrzu (placu) niezgodnie z zapisami Rozdz. V pkt. 3- opłata specjalna-  wg. cennika  

       obowiązującego w danym roku; 

21) Pozostawienie pojazdu w czasie przerwy technicznej oraz przerwy świątecznej na    

     terenie sektora owocowo-warzywnego opłata specjalna-, wg. cennika obowiązującego   

    w danym roku; 

22) Pozostawienie pojazdu na wyznaczonym parkingu  na terenie sektora kwiatowego  

       i Parkingu Centralnym w czasie przerwy technicznej oraz przerwy świątecznej: 

       a)  bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru pozostawienia pojazdu i dokonania 

            opłaty postoju- wg. cennika obowiązującego  w danym roku; 

       b) po uprzednim zgłoszeniu zamiaru pozostawienia pojazdu i opłaceniu z góry 

postoju-pojazdy z biletem jednorazowym (kupujący, sprzedający) 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej A- wg. cennika obowiązującego   

             w danym roku- podwójna opłata postojowa; 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej B,C- wg. cennika obowiązującego   

             w danym roku - podwójna opłata postojowa; 

          - dla pojazdów z kategorii wjazdowej D,F,G- wg. cennika obowiązującego   

            w danym roku - podwójna opłata postojowa; 

      c)  po zgłoszeniu pozostawienia pojazdu i opłaceniu z góry opłaty abonamentowej  

           przez  posiadaczy Kart Wjazdowych: 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej A- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej B,C- wg. cennika obowiązującego w danym  

             roku; 

          - dla pojazdów z kategorii wjazdowej D,F,G- wg. cennika obowiązującego w danym  

            roku; 

     d) po uprzednim zgłoszeniu zamiaru pozostawienia pojazdu i opłaceniu z góry  

         postoju –  pojazdy z biletem tygodniowym; 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej A- wg. cennika obowiązującego  w danym  

              roku  pojedyncza opłata postojowa; 

          -  dla pojazdów z kategorii wjazdowej B,C- wg. cennika obowiązującego w danym      

              roku- pojedyncza opłata postojowa; 

          - dla pojazdów z kategorii wjazdowej D,F,G- wg. cennika obowiązującego  w danym  

             roku - pojedyncza opłata postojowa. 

 23)  Zgubienie, uszkodzenie, udostępnienie karty wjazdowej osobom nieuprawnionym do  

       wjazdu oraz wjazd innym samochodem niż ten na który wydano kartę- opłata - wg.  

       cennika obowiązującego w danym roku; 

 24) (skreślony) 

25)  Odmowa nabycia następnego biletu, po wygaśnięciu ostatniego ważnego biletu, w  

       przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Rynku- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

26)  Prowadzenie handlu z pojazdu bez wykupionego biletu dla sprzedających, jest obciążone   

       opłatą specjalną w wysokości- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

27)  Za prowadzenie handlu z pojazdu bez ważnego biletu, na który wydana została Karta  

       Wjazdowa Rynku ustala się opłatę specjalną- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

28)  Za zajęcie stanowiska bez samochodu na placach dla sprzedających- wg. cennika  

       obowiązującego w danym roku; 

29)  Prowadzenie handlu na wyznaczonych parkingach, w ciągach komunikacyjnych i w  

       innych miejscach nie wyznaczonych do prowadzenia handlu- wg. cennika  
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       obowiązującego w danym roku; 

30)  (skreślony)  

31)  Za składowanie i sprzedaż towarów na placach poza wyznaczonymi stanowiskami  

       naliczana  będzie opłata specjalna- wg. cennika obowiązującego  w danym roku; 

32) Nieprzestrzeganie zakazu poruszania się spalinowych wózków widłowych na terenie   

      Hal Owoców i Warzyw OW-1, OW-2, OW-3, Hali Artykułów Spożywczych AS    

       i Galerii Hurtu GH -wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

32 a) Nieprzestrzeganie zakazu  parkowania,  bez zgody Administracji Rynku  

         Hurtowego, spalinowych wózków widłowych na terenie Hal Owoców i  

         Warzyw OW-1, OW-2, OW-3 oraz Hali Artykułów Spożywczych AS i Galerii Hurtu  

         GH - wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

33)  Nieprzestrzeganie całkowitego zakazu poruszania się wszystkich rodzajów wózków  

       widłowych w halach, w czasie codziennego sprzątania, w sektorze hali objętym   

      sprzątaniem- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

34) (skreślony) 

35) Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad organizacji ruchu- wg. cennika obowiązującego   

       w danym roku; 

36)  (skreślony) 

37)  Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu  na terenie Hal Owoców i Warzyw  

       OW-1, OW-2, OW-3, OW-5, Hali Artykułów Spożywczych AS, Galerii Hurtu GH,  Hali  

       Kwiatowej HK i Hali Kwiatowej WKN, Hali Magazynowej wraz z Budynkiem  

       Administracyjnym Hali Magazynowej, w Budynku Administracyjnym Spółki i Budynku  

       Zespołu Systemu Wjazdowego- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

37a) Nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie Rynku Hurtowego-  

        wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

37b)  Nieprzestrzeganie zakazu zażywania środków odurzających  na terenie Rynku  

         Hurtowego i przebywania osób będących pod ich wpływem- wg. cennika   

        obowiązującego w danym roku; 

38) (skreślony) 

39) Nieprzestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i stosowania innych czynników   

      mogących zainicjować zapłon występujących materiałów palnych- wg. cennika      

     obowiązującego w danym roku; 

40) Nieprzestrzeganie zakazu  użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych  

      technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez  

      producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru lub rozprzestrzeniania  

      ognia- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

41) Nieprzestrzeganie zakazu użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych   

      bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z  

      warunkami określonymi przez producenta- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

42) Nieprzestrzeganie zakazu przechowywania materiałów palnych oraz stosowania  

      elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej  

      niż 50 cm od urządzeń i instalacji które mogą nagrzewać się do temperatury  

      przekraczającej 100°C- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

43) Nieprzestrzeganie zakazu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i  

      hydrantów wewnętrznych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych  

      prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej- wg. cennika  

      obowiązującego w danym roku; 

44) Nieprzestrzeganie zakazu używania i przechowywania w boksach więcej niż 1 butli z  

      gazem płynnym o zawartości gazu do 11  kg – wg. cennika obowiązującego  w danym  

      roku; 
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45) Nieprzestrzeganie zakazu wjeżdżania i garażowania pojazdów silnikowych w tym  

      wózków widłowych na teren hal jeśli nie opróżniono zbiornika paliwa, nie usunięto  

      zbiornika z gazem płynnym i nie odłączono stałego zasilania akumulatorowego pojazdu-  

      wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

46) Nieprzestrzeganie zakazu poruszania się pojazdów z rozłożonymi windami i otwartymi  

      niezabezpieczonymi drzwiami- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

47) Prowadzenie sprzedaży z samochodu na wolnym powietrzu (placu) z nieopuszczonej,  

      oraz opuszczonej ale znajdującej się w obrębie ciągu komunikacyjnego, windy  

      rozładunkowej- wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

48) Samowolne zajęcie stanowiska handlowego przez pojazd bez uwzględnienia długości lub   

       szerokości – wg. cennika obowiązującego  w danym roku; 

49) Nieuzasadnione zajęcie jednego metra długości stanowiska handlowego – wg. cennika   

      obowiązującego w danym roku; 

50) Dalsze zajmowanie stanowiska handlowego po wyjechaniu pojazdu z terenu Rynku - wg.     

       cennika obowiązującego w danym roku; 

 51) Za handel towarem, którego ilość przekracza dopuszczalną masę towarową dla kategorii  

       wjazdowej pojazdu naliczana będzie wielokrotność biletu dla sprzedających z  

        uwzględnieniem kategorii pojazdu-wg. cennika obowiązującego w danym roku; 

52) Nieprzestrzeganie obowiązku identyfikacji, określonego w Rozdz. III pkt 17 -wg. cennika  

      obowiązującego w danym roku; 

53) Za pozostawienie pojazdu, który wjechał na podstawie „wolnych wjazdów (WW)”,  

      dopuszcza się wykupienie z góry biletu parkingowego PT, umożliwiającego pobyt na  

      terenie Rynku po upłynięciu czasu przeznaczonego na rozładunek lub załadunek-wg.  

     cennika obowiązującego w danym roku. 

54) Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad związanych z identyfikacją pojazdu tj.:   

       zakrywanie tablic rejestracyjnych pojazdu lub innych wymaganych tablic albo znaków,  

       które powinny być widoczne, ozdabianie tablic rejestracyjnych, umieszczanie z przodu  

       lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych  

       tablic, umieszczanie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym  

       pojazd został zarejestrowany -wg. cennika obowiązującego w danym roku;           

55) Nieprzestrzeganie w okresie epidemicznym, przez przebywających na placu   

      handlowym obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski,  

      albo maseczki -wg. cennika  obowiązującego w danym roku; 

56) Nieprzestrzeganie w okresie epidemicznym, przez przebywających na terenie  

      Rynku Hurtowego (najemców, ich pracowników i kupujących ) obowiązku   

      zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, albo maseczki-wg.   

      cennika  obowiązującego w danym roku. 

 

 

 

 VIII.   OPŁATY DODATKOWE 
Wprowadza się następujące opłaty dodatkowe za: 

1. Użytkowanie przez Najemców powierzchni w halach, wózków widłowych spalinowych i 

elektrycznych- opłata roczna wg. cennika obowiązującego w danym roku. 

2. Użytkowanie przez sprzedających na placach handlowych (posiadających Kartę Stałego 

Klienta-KSK) wózków widłowych spalinowych i elektrycznych - opłata miesięczna wg. 

cennika obowiązującego w danym roku. 

3. Dostawy arbuzów w opakowaniach lub w  opakowaniach zbiorczych - opłata wg. cennika 

obowiązującego w danym roku. 

4. Dostawa arbuzów luzem - opłata wg. cennika obowiązującego w danym roku.  


