ZARZĄDZENIE NR PM-2459/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia opłaty czynszowej za udostępnienie miejsc na stanowiska handlu
obwoźnego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania
wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalam opłaty za udostępnienie terenów będących w administracji Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych z przeznaczeniem na stanowiska handlu obwoźnego w wysokości:
1. za zajęcie terenu do 6 m2 - 15 zł brutto za 1 dzień,
2. za każdy następny 1 m2 ponad 6 m2 – 3,00 zł brutto za 1 dzień,
3. za zajęcie 1 m2 terenu na okres co najmniej 10 dni, w przypadku uiszczenia czynszu z góry
– 2,00 zł brutto za 1 dzień.
§ 2. Ustalona wyżej opłata za udostępnienie terenów na podstawie umowy najmu, stanowi
stawkę minimalną (wywoławczą) w przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu –
licytacji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie
tekstu ujednoliconego jest dyrektor MZUK.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Gliwice
Adam Neumann
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Wydanie zarządzenia niezbędne jest ze względu na konieczność dostosowania cen i opłat do
potrzeb obiektów oraz opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
w związku z uznaniem go za akt prawa miejscowego.

Id: ED94ECDB-E58A-4EDD-881B-9DA4F8E77688. Podpisany

Strona 1

