Zarządzenie Nr 396/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie opłat za dzierŜawę gruntu komunalnego w czasie trwania imprez
okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 390/13 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, ze zmianami), art. 30 ust.
2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), Burmistrz Miasta Kościana zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki czynszu netto za dzierŜawę gruntu komunalnego w związku
z trwaniem imprez okolicznościowych:
1) Dni Kościana /stawka za 1 dzień/:
a) na cele handlowe, rozrywkowe, gastronomiczne (ze sprzedaŜą napojów alkoholowych)
– 30,00 zł/m2,
b) na

cele

handlowe,

rozrywkowe,

gastronomiczne

(bez

sprzedaŜy

napojów

alkoholowych) – 15,00 zł/m2,
c) na cele inne – 10,00 zł/m2.
2) Dzień Wszystkich Świętych (w okresie od 29 października do 3 listopada) /stawka za
1 dzień/:
a) na cele handlowe, gastronomiczne – 30,00 zł/m2,
b) na cele inne – 20,00 zł/m2,
c) za miejsce parkingowe /o powierzchni do 21 m2 / – 5,00zł/h.
3) Pozostałe imprezy okolicznościowe /stawka za 1 dzień/:
a) na cele handlowe, rozrywkowe, gastronomiczne (ze sprzedaŜą napojów alkoholowych)
– 30,00 zł/m2,
b) na

cele

handlowe,

rozrywkowe,

alkoholowych) – 20,00 zł/m2,
c) na cele inne – 10,00 zł/m2.

gastronomiczne

(bez

sprzedaŜy

napojów

§ 2. 1. Oddanie gruntu komunalnego w dzierŜawę w związku z trwaniem imprez
okolicznościowych następuje w drodze przetargu.
2. Odstępuje się od przetargu na dzierŜawę gruntu komunalnego w związku z trwaniem
imprez okolicznościowych w przypadku:
1) imprez okolicznościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
2) negatywnego wyniku przetargu na dzierŜawę gruntu komunalnego, w związku z trwaniem
imprez okolicznościowych, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1 i 2, kiedy termin
rozpoczęcia imprezy nie pozwala na zorganizowanie kolejnych przetargów.
§ 3. 1. Ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki czynszu stanowią:
1) cenę wywoławczą do przetargu,
2) stawkę czynszu dzierŜawnego w przypadku odstąpienia od przetargu, o którym
mowa w § 2 ust. 2.
2. Ustalone w zarządzeniu stawki czynszu nie zawierają opłat za media.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego
oraz Dyrektorom jednostek budŜetowych i Kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 5. Traci moc Zarządzenia nr 390/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10 kwietnia
2013 r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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