Regulamin
losowania przez PGK Spółkę z o. o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie stanowisk handlowych położonych
przy ul. Gnieźnieńskiej 44 w Koszalinie do prowadzenia działalności handlowej w zakresie handlu artykułami
przemysłowymi i kwiatami związanymi z funkcją cmentarną.

1. Przygotowane są pod dzierżawę na czas oznaczony miejsca handlowe od numeru 19 do numeru 32
,o powierzchni 9,00 m2 każde do prowadzenia działalności handlowej w zakresie handlu artykułami
przemysłowymi i kwiatami związanymi z funkcją cmentarną na ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie
przy Cmentarzu Komunalnym. Czas dzierżawy ustala się na okres od dnia 30.10.2014 do 02.11.2014
(cztery dni).
2. W/w miejsca handlowe losowane będą wg następujących zasad :
a) Osoby zainteresowane dzierżawą miejsc handlowych składają podania o miejsca handlowe do
dnia 14.10.2014 (wtorek) do godziny 14,00 w siedzibie PGK Spółki z o. o. w Koszalinie.
b) Składający podanie zobowiązani są w powyższym terminie do przedstawienia zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo zaświadczenia z urzędu gminy o
prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej.
c) Osoby, które złożyły podania i dokumenty opisane w punkcie 2b wezmą udział w losowaniu
praw do miejsca handlowego, które odbędzie się w dniu 17.10.2014 o godzinie 13,00 w
siedzibie PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 pokój nr 15. Osoba taka
może losować może jedno miejsce.
d) W losowaniu będą mogły wziąć udział osoby, które nie zalegają z opłatami na rzecz
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.
e) W przypadku mniejszej ilości podań niż ilość miejsc przeznaczonych do handlu, w dniu
17.10.2014 roku o godzinie 13,30 odbędzie się dodatkowe losowanie ( w tym samym miejscu)
dla chętnych którzy, chcą wydzierżawić więcej niż jedno miejsce.
f) W losowaniu będą brali udział osobiści zainteresowani poprzez wylosowanie losu z urny. W
urnie będzie się znajdowało xx losów pełnych i stosownie do ilości chętnych część losów
pustych.. W przypadku drugiego losowania ilość losów będzie równa wolnej ilości miejsc
powiększona o odpowiednią ilość losów pustych, jeżeli liczba chętnych będzie przekraczała
liczbę wolnych miejsc. Los pełny będzie zawierał informacje o numerze wylosowanego miejsca.
g) Istnieje możliwość zamiany wylosowanych miejsc przez osoby biorące udział w losowaniu oraz
zamiany miejsca wylosowanego na miejsce nie wylosowane , za zgoda wszystkich uczestników
losowania.
h) Osoby które wylosują miejsca handlowe zobowiązane są do dnia 17.10.2014 roku do godziny
14,30 uiścić w kasie PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5 opłatę za dzierżawę
wylosowanego stanowiska handlowego w wysokości 250 złotych plus VAT (słownie : dwieście
pięćdziesiąt złotych plus 23 % VAT). Terminy wpłaty dotyczą obu losowań.
3. W terminie do dnia 29.10.2014 roku dzierżawca powinien zgłosić się do Administracji Cmentarza (z
dowodem wpłaty) w celu podpisania umowy na dzierżawę miejsca i odebrania przepustki na
zatrzymywanie się przy pasażu handlowym w celu dostarczania towaru.
UWAGA!!!
W przypadku odstąpienia przez osobę która wylosowała miejsce handlowe innej osobie, będzie ona zobowiązana do
uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 2.000,00 (słownie : dwa tysiące złotych).
W 2015 roku podania o dzierżawę miejsc do handlu na pasażu handlowym na okres jednego miesiąca będą
przyjmowane do dnia 31 lipca. Miejsca wydzierżawione na minimum 1 miesiąc nie będą brały udziału w
losowaniu.

