
BURMISTRZ NY§Y
,., ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
Zarządzenie NrlŹZOl8
Burmistrza Nvsv
z dnia |2 putałi"rnika 2018r.

w sprawie określenia warunków oraz zasad udostępniania miejsc na prowadzenie
okazjonalnej działalności handlowej w okresie od27 października do 03 listopada 2018r.,
na gruntach stanowiących własność Gminy Nysa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.lJ"z20l8r.poz.994,zezm.) orazart.25 ust 1 i ust.2 ustawy zdnia 21 sierpnia l997r.
o gospodarce nięruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 727, ze zm.) Burmistrz Nysy zarządza,
co następuje:

§1

Zarządzenie reguluje formę oraz zasady udostępniania terenów gminnych w celu prowadzenia
handlu okazjonalnego w okresie od27 pażdziernika do 03 listopada 2018r. na części działki
rr I2l4 k.m. 25, połozonej w Nysie przy ll. Saperskiej oraz na części działki nr 8/3 k.m. 4,

połozonej w Nysie przy ul. Złotogłowickiej.

§2

Ustala się następujące warunki udostępniania miejsc zptzeznaczeniem nasprzedażzniczy oraz
kwiatów w terminie wskazanym w § 1:

1) przydzielanie miejsc odbywać się będzie w drodze losowania na podstawie złożonego
wniosku,

2) lokalizację miejsc na prowadzenie ww. działalności handlowej określają załączntktnr I
i nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) wnioski w przedmiotowej sprawie należy złożyć w nieprzekracza|nym terminie do dnia
18 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ptzy ul. Kolejowej 15

(decyduje faktyczna data wpływu wniosku do Urzędu),
4) do wniosku nalezy załączyć kserokopię dokumentów stwierdzających prowadzenie

działalności gospodarczej lub rolniczej najpóżniej do dnia 19 października 201 8r.

5) osoba wyłoniona w drodze losowania zobowiązana będzie do zawarcia umowy
dzierżav,y,

6) stawka czynszudzięrżawnego za jeden dzięń stanowi 100,00 zł+YAT,
7) w pierwszej kolejności losowaniu podlegać będą miej sca na sprzed aż żywych kwiatów,

a następnie sprzedaży zn|czy i stroików,
8) losowanie będzie polegało na przyporządkowaniu dzięrżawcy do poszczególnego

stanowiska,
9) z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych do dzierżav,ry, złożenię wniosku

nie gwarantuje uzyskania stanowiska w drodze losowania,
10) losowanie, w formie jawnej, odbędzie się w dniu ż3 pażdziernika 2018r. o godz. 14.00

wUrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15, sala nr 234.



§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMIsT



Zalącznik Nr 1

System lnformacji PrzestrzenneJ Miasta l Gmlny Nysa
skalo 1 :500

X - miejsca nie biorące udziału w losowaniu
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Zalącznik Nr 2

Systern Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Nysa
skala 1 :500
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X - miejsca nie biorące udziału w losowaniu


