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ZARZ4DZENTENR r77t16
Burmis trza Gminy Czempifi
z dnia 22 stycznia2016 roku
w sRrawieustaleniaoplaf za rezeywacjgmiejsc handlolvychna targowisku gminnym
Rynek" w Czempiniu,ul. Powstafic6wWlkp. 35.
"M6j
Na podstawieart. 30 ust. l, art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym(t. j. Dz.U.22015 r. poz. 1515) w zwiqzkuz $ 6 ust.2\3 zalqcznika
o samorzqdzie
do uchwaty Nr Xl6ll20l5 Rady Miejskiej w Czempiniuz dnia 2l maja 2015 roku w sprawie
ustalenia lokalizacji oraz regulaminu okreSlajqcegozasady i tryb korzystania z targowiska
gminnegow Czempiniu (Dziennik UrzEdowy Wojew6dztwa Wielkopolskiegoz dnia 29 mala
2015 r., poz. 3491)zmienionejuchwalANr XVIVl34ll5 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia
23 listopada 2015 r. (Dziennik UrzEdowy Wojew6dztwa Wielkopolskiegoz dnia 7 grudnia
2015r., poz.7886)
zarz4dzam,co nastgpuje:
stoiskana targowisku,,M6jRynek" w Czempiniu
$ l. Ustalasip oplatpmiesiEcznqzarezerwacjE
przy ul. Powstafc6wWlkp. 35 w wysoko3
ci 2,00zl za m2.
$ 2. OplatQrezerwacyjnq nale?y uiszczal na konto UrzEdu Gminy Czempin, zapofirednictwem
banku lub poczty z gory za okres co najmniej jednego miesiqca,w terminie do ostatniegodnia
miesiqcapoprzedzajqcego rezerwacjE.
$ 3.1. W celu dokonaniarezerwacjimiejsc handlowychna targowiskunale?yzloLy| pisemny
wniosek w UrzEdzieGminy w Czempiniu,kt6rego wzSr stanowi zahqczniknr 7 do niniejszego
zaruqdzenia.
2.Podstaw4rezerwacjibEdzieodrEbnaumowa zawartapomiEdzyRezerwujecyma Gminq kt6rej
wz6r stanowi zalqczniknr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
powierzasiEKierownikowi ReferatowiOrganizacyjnego.
$ a. Wykonaniezarzqdzenia
Nr 99115BurmistrzaGminy Czempiriz dnia 22 czerwca2015 roku
$ 5. Traci moc zarzqdzenie
w sprawie ustalenia oplaty za rezerwacjpmiejsc handlowych na targowisku gminnym "M6j
Rynek"w Czempiniu,ul. Powstaric6w
Wlkp. 35.
wchodziw zyciez dniempodjEcia.
$ 6. Zarz4dzenie

Burmistrz

Zalqczniknr1 do
177116
Zarzqdzenianr
z dnia22stycnia2016roku

/

\

Burmistrz GminY
Czempiri

Wniosek o prnyznaniereiz,erwacjistoiskahandlowegona
targowisku gminnym ,M6j Ryneko'w Czempiniu, ul. Powstaric6wWkp.35na targowiskugminnym
Wnioskuje o przyznaniemiejscahandlowegopod rezerwaciE
,,M6j Rynek" w Czempiniu,ul. Powstarlc6wWlkp. 35.

'-'-/

l. StanowiskohandloweNr . . . . o powierzchni . . . . . m2.
podkre5lid).
prowadzonaze straganu
2. Sprzeda1bgdzie
, z samochodu.(wlaSciwe
przemyslowa(wla5ciwe
3. p;;an1a:rolna,rolno-spoZywcza,tekstylno-przemyslowa,
podkreSli6).
firmy:
4. Imig i nazwisko,nazwafi*y, adreszaldadugl6wnego/siedziby

6. PESEL/ NIP:

7. Informacjedodatkowe:. .. .

okresrezerwacjimiejsca(wla5ciwepodkre5li6):
a) Proponowany
- I miesi4c
- 6 miesigcy
- 12miesiEcy
- 24 miesi4ce
podkre5li6):
b) Ilo56dni handlowania(wla5ciwe
- I raz w tygodniu
-2razywtygodniu
- wszystkiedni targowe
c) Prowadzg(wla5ciwenaleiy zaznrczyd):
- dzialalnoSd
gospodarcz4
- dzialalno3d
rolniczq
- dzialalno66
produkcjirolnej'
podlegajqca
dzialomspecjalnym
- rolniczqdzialalno6d
producenck
4,
d) Prowadzghandel co najmniej dwa lata na targowisku w Czempiniu udokumentowany
Wnioskodawcy
dowodamiuiszczeniaoplaty targowejlub oSwiadczeniem

TAK

NIE

(wlaSciwe

nalety

zaznaczyf)

8. Do wnioskunalezy dolqczy6kserokopiQ(wlaSciwedol4czvdi podkreSlid)
- numeruidentyfikacjipodatkowej(NIP) uzlrtkownika- jeZeli posiada.
- dokumentu potwierdzajqcego prowadzenie dzialalnoSci specjalnej produkcji rolnej,
potwierdzajqcegoprowadzenie rolniczej dzialalnoSci producenckiej lub potwierdzajqcego
pro\dzenie dzialalno5cirolniczej(dziatalno5cirolniczejlogrodniczej):kopie wpisu do ewidencji
producent6w z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub kopie dokumentu
potwierdzajqcego
nadanienumeruewidencjiproducent6wz ARiMR lub zaSwiadczenie
z UrzEdu
Skarbowegoo placeniu podatku dochodowegood dzial6w specjalnychprodukcji rolnej lub
decyzjgo podatkurolnym - oryginaly dokument6wdo wgl4du).

Wnioski niepelnei zawierajqceuchybienianie bEd4rozpatrywane.

dnia

:........
czytelnypodpis

ZaLqczniknr2 do
Zarzqdzenianr
177116
z dnia 22 stvcznia 2016 roku

UMOWA

\

rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym
Rynek" w Czempiniu, ul. Powstafic6w Wlkp. 35
"M6j
nf ... ...... ...

Zawafta w dniu
.. pomiQdzyGminqCzempif reprezentowaneDrzez . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Burmistrza Gminy Czempifi zwanvm dalej ttDajQcym
..
w rezerwacj p" a:
.. zam.

PESEL
zwarym dalej orRezerwujQcym: U2ytkownikiem"
prow adzqcym dzialalnoS6 handlow4, nfi podstawie:
- wpisu do CentralnejEwidencji i Informacji o DzialalnoSciGospodarczej(CEIDG)
- wpisu do Krajowego RejestruSqdowego(KRS) ff . .
- zafwiadczenia UrzEdu Skarbowegoo prowadzeniu dziaN6wspecjalnejprodukcji rolnej . .

- innego dokumentu:
I po da(,r odzaj dokumentu/

$ 1.
1. GminaCzempiri oddajew rezerwacjEmiejsce handlowe o powierzchni
. . . m2, oznaczone
ff....... natargowisku gminnym,,M6j Rynek" w Czempiniu,ul. Powstaric6wWlkp.35 w celu
prowadzenia dzialalnoScihandlowej we wlasnym imieniu i na wlasne nazwisko.
2. Miejsce to nie moze by6 przekazywanedo uzytkowania osobom trzecim.

$ 2.
Umowa zostajezawartana czasoznaczony........

$ 3.
(brutto),
l. OplatamiesiEcznaw kwocie
...........zl
slownie
kwota
brutto
za rezerwacjEmiejsca platna jest z g6ry za okres co najmniej jednego
miesi4ca,w terminie do ostatniegodnia miesi4capoprzedzajqcegorezerwacjE.
2. Brak uiszczenia oplaty rezerwacyjnej w .vqtznaczonym terminie powoduje wygaSniecie
rezerwacji (utrata wszelkich praw do przyznanegomiejsca).

$ 4.
l. Miejsca rezerwowanepodlegajqokresowej kontroli, prowadzonejprzez pracownikow UrzEdu
Gminy w Czempiniu pod k4tem zgodnoSciUzytkownik6w z list4 rezerwacji.
2. Uzytkownik
nie moze wykonywa6 Zadnych prac remontowo-modernizacyjnych
rezerwowanego stanowiska handlowego bez
zgody Daj4cego w
rezerwacjg.

$ 5.
1. Daj4cemu w rezerwacjp przysluguje prawo rozwiqzaniaumowy bez wypowiedzenia w
trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Uzytkownik zalega z oplatq rezerwacyjnq przez
okreg co najmniej I miesiqcaw przypadkuuzytkownik6w rezerrvuj4cychmiejscehand-lowe
na okres dluhszy niZ I miesi4c.
2.' (apis.y.t. I znajduje odpowiednio zastosowaniewobec Uzytkownik6w dokonuj4cych
rezdrwacji na I miesi4c w razie nieuiszczeniaoplaty rezerwacyjnejw terminie okreSlonym
w $ 2 Zarz4dzenia nr 177/16 Eurmistrza Gminy Czempirt z dnia 22 stycznia 2016 roku
w sBrawieustaleniaoplaty za rezerwacjEmiejsc handlowych na targowisku gminnym ,,M6j
Rynek" w Czempiniu,ul. Powstaric6wWlkp. 35.
3. Umowa mohebyc rozwiqzanaza porozumieniem stron w kaadym czasie.

$ 6.
Od nieuiszczonych w terminie oplat rezerwacyjnych naliczane bgdq odsetki zgodnie
z obowiqzuj4cymi przepisami.

$ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 bgdq mialy zastosowanieodpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Uchwaly nr Xl6lil5 Rady Miejskiej w Czempiniuz dnia 2l
maja 2015 r. w sprawie ustalenialokalizacji oraz regulaminu okreslajqcegozasadyi tryb
korzystaniaz targowiska gminnegow Czempiniu zmienionej uchwal4 nr XVII ll34ll5 Rady
Miejskiej w Czempiniuz dnia 23 listopada2015 r., Zarzqdzenianr 177116BurmistrzaGminy
Czempiit z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia oplaty za rezerwacjEmiejsc
handlowychna targowiskugminnym,,M6j Rynek" w Czempiniu,ul. Powstaric6wWlkp. 35.

$ 8.
Wszelkie zmiany do umowy wymagaj4 formy pisemnej.
$ 10.
Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
kuhdej ze stron.

Uzvtkownik

Daj4cy w rezeryyacjg

