
ZARZĄDZENIE NR 133/20 
WÓJTA GMINY POZEZDRZE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie świąt 
Wszystkich Świętych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

  

Ustala się Regulamin przydziału miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Pozezdrzu 
w okresie od dnia 27  października 2020 r. do 03 listopada 2020 r. 

§ 2.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć 
Publicznych. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Pozezdrze 
 
 

mgr Bohdan Mohyła 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/20

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 30 września 2020 r.

Regulamin przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie
od 27.10.2020 r. do 03.11.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Przydział miejsc handlowych zlokalizowanych przy Cmentarzu Komunalnym w Pozezdrzu będzie się

odbywał zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

2. Każdy starający się o przydział stanowiska, zobowiązany jest do obejrzenia miejsca handlowego, o które

się stara przed złożeniem oferty. Nie każde stanowisko pozwala prowadzić handel z samochodu i

rozstawienie towaru, więc reklamacje dotyczące warunków handlu na danym stanowisku nie będą

rozpatrywane.

3. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona i wynosi 12 stanowisk ponumerowanych kolejno od 1

(stanowisko od strony głównej bramy wjazdowej) do 12 (stanowisko przy „małej” bramie).

4. Wymiary stanowiska to 4 m x 4 m.

5. Przydział miejsc handlowych jest możliwy na okres od 27.10.2020 r. do 03.11.2020 r.

6. Handel w w/w miejscach prowadzony będzie wyłącznie artykułami okolicznościowymi związanymi ze

Świętem Zmarłych, tj. zniczami, kwiatami, itp.

7. Zabrania się zajmowania innych miejsc sprzedaży niż przydzielone.

8. Nie wolno odstępować ani odsprzedawać swojego miejsca innym osobom/firmom. O rezygnacji należy

niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy w Pozezdrzu.

9. Obowiązkiem handlującego jest zabranie odbadów powstałych podczas prowadzenia handlu, a

także utrzymanie porządku na przyznanym miejscu. Zabrania się wyrzucania powstałych odpadów

do koszy znajdujących się na terenie cmentarza.

10. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzanych kontroli miejsc

handlowych, w celu weryfikacji utrzymania na nich porządku oraz sprawdzenia, czy odpady

powstałe podczas handlu nie są wyrzucane do pojemników znajdujących się na terenie cmentarza.

II. Zasady ubiegania się o miejsca handlowe

1. O przydział miejsc handlowych na okres od 27.10.2020 r. do 03.11.2020 r. mogą ubiegać się wszyscy,

którzy złożą w terminie do 12 października 2020 r. wniosek o przydzielenie miejsca handlowego z

oferowaną ceną (załącznik nr 2).

2. Każdy ubiegający się o przydział stanowiska może starać się maksymalnie o dwa miejsca handlowe przy

cmentarzu w danym dniu.

3. Nieodpłatnie przydzielone zostaną miejsca organizacjom harcerskim, instytucjom i organizacjom

charytatywnym. O przydziale miejsc handlowych będzie decydować kolejność zgłoszeń.

4. Lista instytucji i organizacji otrzymujących nieodpłatnie miejsca będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w
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Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

III. Sposób przydziału miejsc handlowych

1. Miejsca przydzielone będą w formie konkursu ofert.

2. Cena wywoławcza za jedno miejsce handlowe w rejonie cmentarza wynosi 40 zł brutto za jeden dzień.

3. Każda osoba/firma ubiegająca się o miejsce do handlu składa w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, w

zamkniętej kopercie z napisem:

„IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA”

„WNIOSEK O PRZYDZIELENIE MIEJSCA HANDLOWEGO PRZY CMENTARZU

KOMUNALNYMW POZEZDRZU”

zawierającą wniosek o przydzielenie miejsca z oferowaną kwotą za wybrane miejsce.

4. Oferty zostaną otwarte przez komisję, składającą się z pracowników Urzędu Gminy.

5. Z ofert, które wpłyną do Urzędu Gminy w Pozezdrzu, komisja tworzy listę osób/firm. Lista układana jest

w kolejności zaproponowanych przez osoby/firmy cen (od najwyższej do najniższej). Lista osób/firm

zostaje przedstawiona do wiadomości oferentów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Pozezdrzu.

6. Osoba/firma, która zaproponowała wyższą cenę za miejsce otrzymuje pierwszeństwo przy wyborze miejsca

handlowego.

7. W przypadku ofert zawierających identyczne, oferowane ceny za miejsca, o kolejności na liście decyduje

losowanie w obecności zainteresowanych i komisji.

8. W dniu przyznawania miejsc handlowych osoba/firma ubiegająca się o nie winna stawić się osobiście w

siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu lub upoważnić do tego pisemnie inną osobę.

9. Przyznanie miejsca odbywa się w następujący sposób:

a) osoba/firma dokonuje wyboru miejsca handlowego, zgodnie z trybem określonym w pkt 6 i 7, co

potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności komisji.

b) po wyborze miejsca handlowego osoba/firma uiszcza w kasie Urzędu Gminy oferowaną kwotę za

wybrane miejsce.

c) potwierdzenie o przyznanym miejscu osoba/firma otrzyma w odrębnym piśmie.

IV. Terminy poszczególnych etapów przyznawania miejsc handlowych

1. Wnioski wraz z regulaminem dostępne będą do pobrania od dnia 01.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy

w Pozezdrzu oraz na stronie www.bip.pozezdrze.pl.

2. Przyjmowanie wniosków do dnia 12.10.2020 r. do godz. 1430.

3. Otwarcie ofert i udostępnienie list nastąpi w dniu 14.10.2020 r. do godz. 1400.

4. Przyznanie miejsc handlowych nastąpi do dnia 17.10.20 r. w godz. 1000 – 1200.

V. Opłaty dodatkowe

1. Osoba/Firma prowadząca handel na miejscach przydzielonych zgodnie z regulaminem niezależnie od

opłaty przewidzianej w rozdziale III ust. 2 regulaminu, zobowiązana jest uiszczać:
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a) opłatę targową zgodnie z Uchwałą Nr XIII/75/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa w

wysokości 30 zł za każdy dzień handlu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/20

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 30 września 2020 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE MIEJSCA HANDLOWEGO NA CMENTARZU

I Dane Wnioskodawcy:

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI:
……………………………………………………………………………………………………………

NUMER TELEFONU: ……………………………………………

ADRES E-MAIL (opcjonalnie): ………………………………………………………………………

II Dane dotyczące miejsca handlowego:

UWAGA: Ofertę można złożyć na jedno lub dwa stanowiska w danym dniu.

27.10.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

28.10.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

29.10.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

30.10.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

31.10.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….
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01.11.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

02.11.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

03.11.2020r.

Jedno stanowisko Drugie stanowisko

KWOTA (w zł) KWOTA (w zł)

…………………………… …………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem przydziału miejsc handlowych przy
cmentarzu w okresie od 27.10.2020r. do 03.11.2020r.” i akceptuję jego zasady.

Deklaruję również, że nie będę wyrzucać odpadów powstałych podczas prowadzenia
handlu do koszy znajdujących się na terenie cmentarza.

data: ……………………………… podpis: ………………………………
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