ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu organizacyjno - porządkowego Wrocławskiego Rynku Hurtowego
obowiązującego od dnia 01.09.2018

CENNIK OPŁAT
obowiązujących na Wrocławskim Rynku Hurtowym
od dnia 01.09.2018 roku
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATA

UWAGI

I.

OPŁATY - KUPUJĄCY

1.

KARTY IMPULSOWE (kolor żółty) - tylko dla podmiotów gospodarczych
Wjazd od poniedziałku do soboty 5:00-15:00, w czwartek od 04:00-15.00

a.

wydanie karty wjazdowej

b.

wykup impulsów - od 1 do 7 impulsów

6 zł

za 1 impuls

c.

wykup impulsów - od 8 do 29 impulsów

5 zł

za 1 impuls

d.

wykup impulsów - od 30 do 59 impulsów

4 zł

za 1 impuls

e.

wykup impulsów - od 60 impulsów

3 zł

za 1 impuls

2.

KARTY IMPULSOWE (kolor szary) - tylko dla podmiotów gospodarczych
Wjazd od poniedziałku do soboty od 3:00 do 15:00.

a.

wydanie karty wjazdowej

25 zł

opłata jednorazowa

b.

wykup impulsów

25 zł

za 1 impuls

3.

KARTY ABONAMENTOWE SPECJALNE (kolor zielony) - tylko dla podmiotów gospodarczych
Wjazd od poniedziałku do soboty od 2:00 do 15:00, w czwartek od 1:00 do 15:00.

a.

wydanie karty wjazdowej

25 zł

opłata jednorazowa

b.

abonament na 35 dni

200 zł

c.

abonament na 17 dni

100 zł

4.

BILETY JEDNORAZOWE - od lat 16

a.

Piesi i osoby wjeżdżające pojazdami

25 zł

50 zł

za pojazd
lub od osoby pieszej

40 zł

za pojazd
lub od osoby pieszej

sprzedaż biletu i wjazd: poniedziałek -sobota od 04:00 do 05:00, w czwartek od 3:00 do 04:00

b.

Piesi i osoby wjeżdżające pojazdami
sprzedaż biletu i wjazd: poniedziałek -sobota od 05:00 do 12:00, w czwartek od 4:00 do 12:00

c.

Piesi i osoby wjeżdzające pojazdami

opłata jednorazowa

7 zł

sprzedaż biletu i wjazd: poniedziałek -czwartek od 08:00 do 12:00, w piątek od 08:00 do 13:00, w sobotę od 07.00-12.00

od każdej osoby
(pieszej lub wjeżdżającej pojazdem)

II.

OPŁATY - SPRZEDAJĄCY bez umów

1.

OPŁATA HANDLOWA DZIENNA
Sprzedaż i wjazd: od poniedziałku do soboty 04:00-05:00, w czwartek od 03:00 do 04:00

a.

1 stanowisko handlowe pod wiatą lub na placu (wraz z miejscem parkingowym)
i w hali 1 (w przypadku wolnych stanowisk) oraz sprzedaż obwoźna (za zgodą Zarządcy)

2.

ABONAMENTY

a.

wydanie karty wjazdowej

b.

abonament miesięczny za 1 stanowisko handlowe pod wiatą lub na placu (wraz z miejscem parkingowym)
Wjazd: od poniedziałku do soboty 0:00-12:00

600 zł

za pełny miesiąc kalendarzowy

c.

abonament półmiesięczny za 1 stanowisko handlowe pod wiatą lub na placu (wraz z miejscem parkingowym)
Wjazd: od poniedziałku do soboty 0:00-12:00

300 zł

za kolejnych 15 dni

3.

OPŁATA HANDLOWA ZA STANOWISKO

a.

wydanie karty wjazdowej

25 zł

opłata jednorazowa

b.

opłata za 1 stanowisko handlowe pod wiatą lub na placu (wraz z miejscem parkingowym) oraz w hali nr 1
(w przypadku wolnych stanowisk) oraz za sprzedaż obwoźna (za zgodą Zarządcy)
UWAGA: minimalnie 4 dni handlowe w miesiącu kalendarzowym
Wjazd: od poniedziałku do soboty 0:00-12:00

60 zł

za 1 dzień handlowy,
płatna z góry za cały miesiąc

4.

OPŁATA WJAZDOWA DLA PODNAJEMCY

a.

wydanie karty wjazdowej

25 zł

opłata jednorazowa

b.

opłata za 30 dni

100 zł

płatna z góry

c.

opłata za 15 dni

50 zł

płatna z góry

III

INNE OPŁATY ZA KARTY WJAZDOWE

1.

Wydanie karty wjazdowej całodobowej dla Operatora lub jego pracownika

25 zł

opłata jednorazowa

2.

wydanie nowej karty w miejsce zagubionej

25 zł

opłata jednorazowa

3.

wydanie nowej karty w miejsce zniszczonej

25 zł

opłata jednorazowa

4.

wydanie nowej karty w miejsce niedziałającej

0 zł

5.

wydanie karty dla Operatora lub jego pracownika przy zwrocie starej karty imiennej

0 zł

60 zł

płatna w danym dniu handlowym

25 zł

opłata jednorazowa

IV OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CHŁODNI W HALI 1
1.

przechowanie towaru na wózku duńskim

7 zł

opłata za dobę

2.

przechowanie towaru na wózku holenderskim

11 zł

opłata za dobę

3.

przechowanie towaru na wózku duńskim Zarządcy

11 zł

opłata za dobę

V

OPŁATY WÓZKOWE

1.

wypożyczenie wózka Kupującemu

1 zł

+depozyt karty wjazdowej

2.

wypożyczenie wózka Sprzedającemu

0 zł

tylko w przypadku wstawienia go do chłodni

3.

przechowanie wózka z towarem (poza chłodnią)

4 zł

opłata za dobę

4.

kaucja za wypożyczenie wózka bez złożenia karty w depozycie

350 zł

zwrotna

5.

opłata za zagubienie lub zniszczenie wózka Zarządcy

350 zł

za wózek

6.

opłata za zagubienie, zniszczenie lub zamianę półki wózka Zarządcy

80 zł

za 1 półkę

VI OPŁATY PARKINGOWE (parking niestrzeżony)
1.

parkowanie pojazdu Kupującego na terenie WRH
(na wyznaczonych przez Zarządcę miejscach parkingowych)

2.

parkowanie przez Sprzedającego na stanowisku handlowym, po zakończeniu handlu, pojazdu lub przyczepy
do 3,5t (po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządcy)

3.

parkowanie pojazdu dostawców na terenie WRH do 5 godzin

4.

parkowanie pojazdu dostawców na terenie WRH powyżej 5 godzin
od wjazdu na teren WRH

0 zł
100 zł

wyłącznie na czas dokonywania zakupów
sezonowo, od każdego pojadu lub przyczepy
(abonament na miesiąc kalendarzowy)

0 zł
50 zł

za każdą rozpoczętą godzinę
od 6-tej godziny parkowania

VII OPŁATY PORZĄDKOWE - za każdorazowe naruszenie
1.

palenie papierosów w obiektach zamkniętych WRH

100 zł

2.

spożywanie napojów alkoholowych na terenie WRH poza lokalami gastronomicznymi

100 zł

3.

wprowadzanie zwierząt na teren WRH (nie dotyczy psów przewodników)

4.

wwożenie na teren WRH śmieci, odpadów i nieczystości

500 zł

5.

wyrzucanie przez Operatorów odpadów komunalnych powyżej zadeklarowanej ilości,
do pojemników na surowce wtórne, bądź nie sortowanie wyrzucanych odpadów

500 zł

6.

wwożenie materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych
dla człowieka i środowiska, również przeznaczonych do sprzedaży, bez zgody Zarządcy

7.

handel lub składowanie towarów w miejscach zakazanych do prowadzenia działalności
handlowej, a także w miejscach utrudniających ruch pieszych lub pojazdów

100 zł

8.

zastawianie hydrantów, urządzeń ppoż i dróg ewakuacyjnych

100 zł

9.

parkowanie na terenie WRH w miejscach zakazanych (w tym przepisami ruchu drogowego)

100 zł

10.

parkowanie przez osoby nieupoważnione na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

100 zł

11.

parkowanie na terenie WRH w miejscach utrudniających ruch pieszych lub pojazdów
a także poza miejscami wyznaczonymi do parkowania bez zgody Zarządcy

12.

parkowanie na terenie WRH, niezgodne z godzinami ustalonymi w regulaminie i bez zgody Zarządcy

100 zł

13.

brak dowodu uiszczenia opłaty wjazdowej przez Kupujących, brak okazania karty wjazdowej, wjazd na
teren na kartę Operatora, brak udokumentowania zatrudnienia na terenie WRH lub potwierdzonej
przepustki jednorazowej, a także brak dowodu uiszczenia opłaty za stanowisko do handlu przez Sprzedającego

200 zł

14.

wwiezienie Kupującego przez Sprzedającego, udostępnienie bądź wyrobienie karty wjazdowej Sprzedającego
osobie nieupoważnionej do posługiwania się nią

500 zł

15.

korzystanie z powierzchni w halach poza linią żółtą (droga ewakuacyjna)

100 zł

16.

pozostawienie niewłaściwie zabezpieczonych maszyn i urządzeń poza powierzchnią najmu

100 zł

17.

prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi godzinami handlu

200 zł

18.

pozostawienie po godzinach handlu towaru i innego mienia na stanowisku handlowym
(w halach, na placach i pod wiatami) - nie dotyczy pojazdów i przyczep, za które uiszczona została opłata parkingowa

19.

wjazd pojazdu spalinowego do hali handlowej (w tym klimatyzowanej)

500 zł

20.

korzystanie z infrastruktury WRH (w innym celu niż parkingowy) bez zgody Zarządcy

200 zł

21.

prowadzenie zbiórki lub skupu surowców wtórnych na terenie WRH bez zgody Zarządcy

200 zł

22.

prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie WRH bez zgody Zarządcy (w tym sprzedaż zwierząt)

200 zł

50 zł

nie dotyczy zwierząt z Hurtu Zoologicznego

1 000 zł

50 zł

20 zł

VIII POZOSTAŁE OPŁATY - SPRZEDAJĄCY
1.

bezumowne zajęcie powierzchni utwardzonej (bez zgody Zarządcy),
składowanie towarów na tej powierzchni

2.

bezumowne zajęcie powierzchni w halach (bez zgody Zarządcy),
składowanie towarów na tej powierzchni, w tym powierzchni do linii żółtej po godzinach handlu

10 zł

za m2 za każdy dzień

3 zł

za m2 za każdy dzień

