Losowanie uzupełniające – „Kwiaty i znicze”
Do losowania uzupełniającego mogą przystąpić tylko i wyłącznie wnioskodawcy,
którzy złożyli wnioski do 23.09.2022 r., a nie wylosowali miejsca handlowego w
losowaniu w dniu 29.09.2022 r. Zainteresowani losowaniem uzupełniającym
wnioskodawcy mogą w terminie do dnia 6.10.2022 r. (czwartek) mailowo na adres:
brg@um.wroc.pl wskazać jedną z niżej wymienionych lokalizacji. W mailu należy podać
imię i nazwisko wnioskodawcy oraz telefon kontaktowy.
Planowany termin losowania uzupełniającego 10.10.2022 r. (poniedziałek).
Odbędzie się bez udziału wnioskodawców przy użyciu systemu informatycznego LOMI.
W przypadku pytań - kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Handlu i Reklam
(tel. 71/ 777 76 27, 71/777 78 03); sekretariat Biura 71/ 777 71 74.

Lp.

Nr

lokalizacja

Opłata

branża

ul. Jedności Narodowej róg ul.

1,50 zł/m²

kwiaty, znicze

Nowowiejskiej

+ VAT

ul. B. Krzywoustego u zbiegu

0,80 zł/m²

ul. Bora-Komorowskiego

za VAT

miejsca
1
2

116,117
126

kwiaty, znicze

1. Powierzchnia handlowa stoiska wynosi: 10 m² - w poz. od 1 do 2.
2. Wnioskodawca, który wylosował miejsce wymienione w poz. od 1 do 2, zobowiązany
jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty losowania, pod rygorem utraty praw
do jej zawarcia.
3. Terminy umów: 25.10.2022 r. do 2.11.2022 r.
4. Podmiot biorący udział w losowaniu może uzyskać tylko jeden tytuł do lokalizacji na
ten sam okres czasu, tj. zawrzeć wyłącznie jedną umowę cywilnoprawną.
5. W przypadku lokalizacji znajdujących się w pasie drogowym drogi publicznej – poz. 2
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.
6. W przypadku umów okolicznościowych – dotyczy lokalizacji w poz. od 1 do 2–
wymagana jest płatność z góry za cały okres trwania umowy (bez kaucji).
7. Ogłaszający losowanie uzupełniające uprawniony jest do zmiany terminu losowania lub
jego odwołania bez podania przyczyn lub unieważnienia losowania wraz z
uzasadnieniem.

