
GIEŁDA SAMOCHODOWA w MIEDZIANEJ GÓRZE 
                    Czynna w każdą niedzielę    – od godz. 6.00 do godz. 13.00 

    
W związku ze zmianą systemu poboru opłaty targowej, Zarząd Automobilklubu Kieleckiego  
wprowadza nowy cennik abonamentów i jednorazowych opłat wjazdowych na giełdę 
samochodową w Miedzianej Górze. 
Cennik obowiązuje od dnia 01.08.2018 r.   
 
STANOWISKA SAMOCHODOWE i MOTOROWE 
1. Motocykle, motorowery ...............................................................................................25 zł 
2. Samochody osobowe, dostawcze, busy ......................................................................45 zł 
3. Samochody ciężarowe i autobusy ...............................................................................85 zł 
4. Samochód + laweta (1 sam. Osobowy) .......................................................................55 zł    

- każdy dodatkowy samochód na lawecie …................................................................45 zł  
5.  Za lorę (4 samochody) …......…................................................................................ 180 zł 
 
STANOWISKA HANDLOWE 
1. Handel na wydzielonych stoiskach handlowych  

- bilet jednorazowy – stanowisko  o pow. ok. 6 m²....................................................... .75 zł 
- abonament miesięczny – stanowisko ............................................................230 ÷ 290 zł ̽* 

2. Handel naręczny lub stolik do 1,5 m² 
- bilet jednorazowy ................................................................................. ......................35 zł 
- abonament miesięczny ….............................................................................. .120 - 150 zł* 
 

STANOWISKA GASTRONOMICZNE 
- abonament miesięczny ............................................................. .........................280 – 350 zł* 
  (abonament nie zawiera opłaty za energię i opłaty parkingowej w ciągu tygodnia) 
  Nie przewiduje się biletu opłaty jednorazowej na stanowiskach gastronomicznych. 
 
POZOSTAŁE OPŁATY 
- parking ............................................................................................................................5 zł 
- ksero (1 kopia) ............................................................................................................. 0,5 zł    
- umowy kupna-sprzedaży(kpl) ......................................................................................... .5 zł           
- opłata ryczałtowa za korzystanie z energii elektr. na stanowiskach gastronomii......50 zł/mies.   
- opłata parkingowa w ciągu tygodnia …..................................................................125 zł/mies. 
   
UWAGA: 
-   Brak biletu lub bilet z nieaktualną datą w czasie kontroli – opłata karna w wysokości 200%  
    ceny biletu podstawowego. W przypadku odmowy zapłacenia opłaty karnej zostanie  
    skierowany wniosek do Sądu w Kielcach. 
-   Członkowie Automobilklubu Kieleckiego z opłaconą w bieżącym roku składką członkowską  
    mają 10 zł zniżki na wjazd jednego samochodu osobowego na giełdę.         
-  Cena biletu i abonamentu nie zawiera opłaty targowej ustalonej Uchwałą Rady Gminy.   
   Opłata ta będzie pobierana, bezpośrednio na stanowiskach handlowych, gastronomii   
   i miejscach postoju samochodów przeznaczonych do sprzedaży, przez   
   oznakowanych inkasentów reprezentujących Urząd Gminy Miedziana Góra,   
 
⃰  cena abonamentu uzależniona jest od ilości niedziel w miesiącu i dotyczy 4 lub 5    
  niedziel  
                                                                                                                                   Prezes 
                                                                                                                  Automobilklubu Kieleckiego 

                                                                                                                            Krzysztof Tutak 


