
BURMISTRZ PRUDNIKA
Zarza_dzenie Nr 293/2013

Burmistrza Prudnika

z dnia 22 pazdziernika 2013 r.

w sprawie gospodarowania stolami handlowymi i lokalami uzytkowymi na targowisku

miejskim.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) zarza^dzam, co nastepuje:

§ 1. Na targowisku miejskim w Prudniku przy ulicy Starej 14, oprocz boksow handlowych,

dla ktorych okreslono odr^bne zasady gospodarowania - sprzedaz towarow odbywa si?
^— ,̂

rowniez z dostosowanego do potrzeb sprzedawcow stolu handlowego i lokali uzytkowych.

§ 2. 1. Stol do sprzedazy bezposredniej zostaje podzielony na dwie cze_sci:

1) Cz?sc pierwsza od budynku handlowego -- przeznaczona na sprzedaz bezposrednia^

dokonywanq_ mi?dzy innymi przez producentow rolnych, dzialkowcow itp. - z oplata^ targowq.

dzienna^od kazdego handlujajcego.

2) Stol w cz^sci pierwszej nalezy podzielic na 14 stoisk ;

a) 10 stoisk od Nr 3 do Nr 12 po 1 m2 kazde,

b) 2 stoiska Nr 1 i Nr 14 po 1,60 m2 kazde,

c) 2 stoiska Nr 2 i Nr 13 po 1,40 m2 kazde,

- usytuowanie stoisk w cze_sci pierwszej okresla zal^cznik graficzny Nr 1 do zarzajizenia.

2. Cz^sc druga stolu od hali targowej - pod warunkiem prowadzenia ciqglej sprzedazy

z boksu handlowego - jest przeznaczona w pierwszej kolejnosci na ekspozycj? plodow

rolnych i warzyw dla najemcow boksow od Nr 22 do Nr 28 podzielona wg nast?puja_cych

zasad:

a) 6 stoisk ekspozycyjnych od Nr 16 do Nr 21 - 2 m2

b) 2 stoiska ekspozycyjne Nr 15 i Nr 22 - 1,10 m2 (przynalezne odpowiednio do boksow

Nr 22 i 28),

- usytuowanie stoisk w cz^sci drugiej okresla zala^cznik graficzny Nr 2 do zarz^dzenia.

3. Warunkiem wykorzystywania stolu w cz§sci drugiej na zasadach okreslonych w § 2 ust 2

jest rezerwacja miejsca przez osob§ uprawniona_do godz. 7 ° kazdego dnia, w ktorym odbywa

si? handel na targowisku.



4. W przypadku braku zainteresowania do korzystania z miejsc ekspozycyjnych przez osoby

okreslone w § 2 ust 2 - wyznaczone miejsca przeznaczone sâ  na sprzedaz bezposredniq.

dokonywana^ przez zainteresowanych producentow rolnych, dzialkowcow itp.

§ 3. 1. Lokale uzytkowe w budynku targowiska w tym:

- l o k a l N r l - 16,93m2

-lokalNr2-18,81m2

-lokalNr3-16,39m2

-lokalNr 4-12,88m2

-lokalNr 5-12,33m2

nalezy wynajaji w drodze przetargu o prawo do najmu.

2. Przetarg nalezy przeprowadzic zgodnie z zarzajdzeniem Burmistrza Prudnika w sprawie

regulaminu przetargu.

3. Przetarg nalezy ograniczyc do branzy handlowej artykulami rolno - spozywczymi

z wylajczeniem handlu artykulami uzywanymi oraz artykulami monopolowymi.

§ 4. Wykonanie Zarzajdzenia powierzam Zarz^dowi Budynkow Komunalnych w Prudniku.

§ 5. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Fejdych


