ZARZĄDZENIE Nr 120/2019
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia promocyjnych cen za najem pawilonów
handlowych na Targowisku miejskim w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), w związku z
uchwałą Rady Miasta Konina nr 47 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o
sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
za

korzystanie

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam następujące zasady opłat za najem pawilonów handlowych na Targowisku miejskim
w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a, będącym własnością miasta Konina:

1. Wynajmujący, którzy aktualnie najmują jeden lub więcej pawilonów handlowych mogą

zawrzeć umowy najmu na każdy kolejny pawilon w promocyjnej cenie 200 zł/m-c + VAT
+ opłata za media. Umowa zawarta na najem kolejnego pawilonu w promocyjnej cenie
może obowiązywać maksymalnie do dnia 29.02.2020 r.

2. Potencjalni wynajmujący, którzy aktualnie nie wynajmują pawilonów handlowych na

Targowisku miejskim w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a i nie byli stroną takiej umowy
w ciągu ostatnich 24 m-cy, mogą wynająć pawilon handlowy w promocyjnej cenie, która
obowiązuje w przypadku zawarcia umowy na czas określony minimum 6 m-cy:
a) opłata za najem pawilonu handlowego wynosi 100 zł/m-c + VAT + opłata za media.
Opłata obowiązywać będzie przez okres pierwszych 3 m-cy umowy najmu.
b) opłata za każdy kolejny miesiąc najmu wynosi 50% opłaty wynikającej z §1 pkt 1
ppkt a Zarządzenia Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2019 roku

w sprawie wysokości cen za najem pawilonów i miejsc handlowych na Targowiskach
miejskich w Koninie (Targowisko miejskie przy ul. 11 Listopada 7a i Targowisko
miejskie przy ul. Chopina). Opłata ta obowiązuje przez okres kolejnych 3 m-cy
umowy najmu.
c) po upływie 6 m-cy umowy najmu (suma okresów najmu wynikających z ppkt a i b),
stawki opłat nalicza się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 24/2019
Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wysokości cen za
najem pawilonów i miejsc handlowych na Targowiskach miejskich w Koninie
(Targowisko miejskie przy ul. 11 Listopada 7a i Targowisko miejskie przy ul.
Chopina).

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Koninie.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

