OGŁOSZENIE
PREZYDENT WROCŁAWIA
na podstawie Zarządzenia nr 5740/21 Prezydenta Wrocławia
z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie określenia zasad udostępniani terenów
Gminy Wrocław na cele prowadzenia handlu okrężnego, targowiskowego oraz
miejsc spotkań
ogłasza losowanie miejsc dodatkowych na handel okolicznościowy
w celu prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych do handlu poza
zorganizowanymi placami targowymi na terenie miasta Wrocławia

Lp.

Nr
miejsca

1.

91

ul. Grabiszyńska nr 240
róg ul. Hallera

ryby

2.

92

ul. Sudecka 90 róg ul. Sztabowej

ryby

3.

93

ul. Kołłątaja 27 róg ul. Kościuszki 52

ryby

4.

95

ul. Łokietka róg ul. Drobnera

ryby

5.

98

ul. Jedności Narodowej róg Niemcewicza 5

ryby

6.

99

ul. Nowowiejska róg
ul. Wyszyńskiego – po stronie apteki

ryby

7.

103

ul. Pereca róg ul. Lwowskiej

ryby

8.

106

ul. Żelazna 54 róg pl. Pereca

ryby

9.

109

ul. Powstańców Śląskich 137– obok sklepu
„ALF”

ryby

10.

112

ul. Gliniana róg ul. Gajowej nr 25

ryby

11.

113

ul. Kościuszki róg ul. Dworcowej

ryby

Lokalizacja

Branża

1. Losowanie odbędzie się w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego Wrocławia (BRG), 50-032 Wrocław, ul. Świdnicka 53;
w pok. 314, III piętro w dniu 2.12.2021 roku (czwartek). Ze względu
na sytuację dotyczącą koronawirusa losowanie odbędzie się bez
udziału wnioskodawców przy użyciu systemu informatycznego.
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2. Do losowania mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy w terminie do dnia
30.11.2021 roku (wtorek), złożą kompletny i czytelny wniosek
zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu na adres pocztowy: Biura
Rozwoju
Gospodarczego
Urzędu
Miejskiego
Wrocławia,
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław (decyduje data wpływu do
sekretariatu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: brg@um.wroc.pl.
Dopuszcza się wnioski zeskanowane wysyłane w formie elektronicznej,
które powinny być czytelne i zapisane wyłącznie w formacie PDF jako
załącznik. Nie dopuszcza się zdjęć wniosków zrobionych z telefonu
komórkowego. Każdy wniosek należy wysyłać w osobnym mailu.
W przypadku kilku wniosków wysłanych w jednym mailu wszystkie wnioski
zostaną odrzucone.
Wnioski można też złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej przy
ul. G. Zapolskiej 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00.-15.30).
3. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony (na komputerze lub
drukowanymi literami) i zawierać m.in.: nazwę i adres przedsiębiorcy,
telefon kontaktowy, e-mail, NIP, datę sporządzenia wniosku, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, a także wybraną jedną lokalizację wraz
z branżą (zgodną z ww. tabelą). Ze względu na korzystanie z programu
informatycznego, podanie adresu e-mail na wniosku zapewnia otrzymanie
automatycznej odpowiedzi z sytemu po zakończeniu losowania i jest
obowiązkowe.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, nie będą przyjmowane
kolejne wnioski do losowania, a we wnioskach już złożonych nie będzie
można dokonywać zmian. Wnioski niekompletne nie zostaną uwzględnione
w losowaniu.
5. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa
w losowaniu.
6. Do wniosku muszą być dołączone następujące informacje/dokumenty:
1) w zależności od statusu prawnego podmiotu - w przypadku:
a) osoby fizycznej - aktualny wydruk z wpisu do CEIDG (Centralna
Ewidencja
i
Informacja
o
Działalności
Gospodarczej)
lub
oświadczenie/zaświadczenie
wskazujące
numer
identyfikacji
podatkowej NIP,
b) spółki cywilnej - numer REGON oraz aktualny wydruk wpisu do
Głównego
Urzędu
Statystycznego,
oświadczenie/zaświadczenie
wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP,
c) spółki prawa handlowego - aktualny wydruk z wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego lub oświadczenie wskazujące nr KRS lub
oświadczenie/zaświadczenie
wskazujące
numer
identyfikacji
podatkowej NIP,
d) producenta rolnego - kopię imiennej decyzji
w sprawie podatku
rolnego za rok bieżący lub kopię decyzji Inspekcji Weterynaryjnej,
dotyczącą wpisu do rejestru zakładów, oświadczenie/zaświadczenie
wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP;
2) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy;
3) oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z regulaminem
przeprowadzania losowania;
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4) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
5) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami do handlu na wybranej do
losowania lokalizacji;
Wniosek dostępny na stronie internetowej , tj.:
http://bip.um.wroc.pl/tenders/search?keyword=&order=&contracting=&kind_id=
44&procedure_id=-1&value_id=-1&year=&dateFrom=&dateTo=&status=
7. Sprzedaż artykułów:
- o których mowa w poz. od 1 do 11 - jest sprzedażą okolicznościową
w dniach od 15 do 24 grudnia 2021 r.
Maksymalna powierzchnia handlowa stoiska nie może przekraczać
10 m².
8. Wnioskodawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do losowania,
zapoznać się z regulaminem losowania miejsc na prowadzenie sprzedaży
w ramach handlu okrężnego. Regulamin losowania dostępny jest
w siedzibie Ogłaszającego losowanie we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 53,
pok. 314 oraz na stronie internetowej,
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/62554/Zarz%C4
%85dzenie-5740_21
9. Wnioskodawca, który wylosował miejsce wymienione w poz. od 1 do 11
wykazu, zobowiązany jest do podpisania umowy w Biurze Rozwoju
Gospodarczego w terminie 7 dni od daty losowania, pod rygorem utraty
praw do jej zawarcia.
10. Opłata za miejsce:
a) o którym mowa w pozycji od 2 do 11 wykazu (droga gminna) tj.
dzienna stawka za m2 udostępnionej powierzchni wynosi 0,80 zł z VAT
określoną w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego,
b) o którym mowa w pozycji 1 wykazu (droga krajowa) tj. dzienna stawka
za m2 udostępnionej powierzchni wynosi 1,20 zł z VAT określoną w
zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.
Uwaga! W przypadku lokalizacji znajdujących się w pasie drogowym drogi
publicznej – poz. od 1 do 11 przedsiębiorca zobowiązuje się do wypełnienia
wymagań zarządcy drogi (ZDiUM), w szczególności do uiszczenia opłat za
cały okres umowy w terminie określonym w zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego. ZDiUM zaleca przedsiębiorcom wykonanie dokumentacji
fotograficznej przed zajęciem pasa drogowego i po zakończeniu sprzedaży.
11.Wnioskodawca, który wylosował miejsce wymienione w poz. od 1 do 11
zobowiązany jest do podpisania umowy warunkowej w Biurze Rozwoju
Gospodarczego w terminie 7 dni od daty losowania pod rygorem utraty
praw do jej zawarcia, a następnie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) - ul. Długa 49,
53-633 Wrocław, tel. 71/376 08 40. Umowa warunkowa nie będzie ważna,
jeżeli przedsiębiorca nie dopełni formalności związanych z uzyskaniem
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W tym celu przedsiębiorca po
zawarciu umowy warunkowej z BRG powinien niezwłocznie udać się do
losowanie 2.12.2021 r.

3

ZDiUM w celu dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia
przed rozpoczęciem sprzedaży.
12. Terminy umów:
- do sprzedaży okolicznościowej umowa zawierana jest na okres
od 15 grudnia do 24 grudnia 2021 r.; dotyczy lokalizacji ujętych w poz.
od 1 do 11;
13. Podmiot biorący udział w losowaniu może uzyskać tylko jeden tytuł do
lokalizacji na ten sam okres czasu, tj. zawrzeć wyłącznie jedna umowę
cywilnoprawną.
14. Losowanie na dodatkowe miejsca do handlu okolicznościowego z branżą:
ryby, zostanie przeprowadzone po raz ostatni.
15.Ogłaszający losowanie uprawniony jest do jego odwołania bez podania
przyczyn lub unieważnienia losowania wraz z uzasadnieniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Biurze Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod nr tel. 71/ 777 78 03,
71/777 78 17, 71 /777 77 83, 71/ 777 71 74.
UWAGA ! Ze względu na sytuację dotyczącą koronawirusa, proszę na bieżąco
śledzić zakładkę przetargi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
bip.um.wroc.pl
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