OGŁOSZENIE
PREZYDENT WROCŁAWIA
na podstawie Zarządzenia nr 2556/20 Prezydenta Wrocławia
z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie udostępniania miejsc do handlu okrężnego
oraz zasad ich funkcjonowania
ogłasza losowanie miejsc
w celu prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych do handlu poza
zorganizowanymi placami targowymi na terenie miasta Wrocławia

Lp.

Nr
miejsca

1.

5

ul. Bolesława Krzywoustego u zbiegu
ul. Bora-Komorowskiego

owoce sezonowe

2.

6

ul. Skarbowców róg ul. Sowiej

owoce sezonowe

3.

7

Południowo – wschodnia część pl.
Bohaterów Getta – ściana szczytowa
budynku przy ul. Szajnochy nr 7-9

owoce sezonowe

4.

8

Ściany szczytowe budynków przy ulicach
Kazimierza Wielkiego nr 9 i Ruskiej nr 51

owoce sezonowe

5.

15

6.

36

7.

50

8.

59

9.

Lokalizacja

Wschodnia strona skrzyżowania ul.
Oławskiej i ul. Piotra Skargi – obok
przejścia podziemnego (Przejście Słodowe)
pl. Kościuszki – północno – wschodnia
część skweru wzdłuż ulicy Świdnickiej po
stronie Renomy

Branża

owoce sezonowe
owoce sezonowe

ul. Średzka – naprzeciwko DK „ZAMEK”

owoce sezonowe

ul. Trzebnicka 68 róg ul. Kraszewskiego

owoce sezonowe

61

ul. Polarna

owoce sezonowe

10.

64

pl. Św. Macieja róg ul. Paulińskiej

owoce sezonowe

11.

84

ul. Legnicka róg
ul. Nabycińskiej

owoce sezonowe

12.

85

ul. Zakładowa 5

owoce sezonowe

13.

87

ul. Zachodnia róg ul. Słubickiej

owoce sezonowe

14.

88, 89

ul. Legnicka 64

owoce sezonowe

15.

90

ul. Pilczycka róg ul. Górniczej

owoce sezonowe
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16.

91

ul. Grabiszyńska nr 240 róg ul. Hallera

owoce sezonowe

17.

92

ul. Sudecka 90 róg ul. Sztabowej

owoce sezonowe

18.

93

ul. Kołłątaja 27 róg ul. Kościuszki 52

owoce sezonowe

19.

94

ul. Górnickiego róg ul. Prusa – obok Lotto

owoce sezonowe

20.

95

ul. Łokietka róg ul. Drobnera

owoce sezonowe

21.

96

ul. Olszewskiego 99 róg
ul. Stanisławskiego 1

owoce sezonowe

22.

29

Północno-zachodnia część Pl. Jana Pawła II
– obok przejścia podziemnego

23.

54

ul. Pilczycka róg ul. Górniczej

owoce - warzywa

24.

55

ul. Legnicka róg ul. Kwiskiej

owoce - warzywa

25.

56

ul. Chałupnicza – obok cmentarza

pamiątki góralskie oraz
artykuły pszczelarskie

kwiaty, znicze

1. Losowanie
odbędzie
się
w
budynku
Urzędu
Miejskiego
Wrocławia
(50-031 Wrocław, wejście od ul. Bogusławskiego 8,10) w sali nr 521,
V piętro o godz. 11.00 w dniu 17.04.2020 roku (piątek).
2. Do losowania mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy w terminie do dnia
1 kwietnia 2020 roku (środa), do godz. 11.00, złożą kompletny wniosek
zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu, w Biurze Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, w sekretariacie pok. 317, III p.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 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.
4. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa
w losowaniu.
5. Wniosek powinien zawierać m.in.: imię, nazwisko, nazwa zakładu, adres siedziby
głównej, adres do doręczeń, nr NIP, nr REGON, telefon kontaktowy, datę
sporządzenia wniosku, a także wybraną jedną lokalizację wraz z branżą (zgodną
z ww. tabelą) i propozycję terminu zawarcia umowy.
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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 decyzję Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą wpisu do rejestru
zakładów
prowadzących
rolniczy
handel
detaliczny,
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;
4) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
5) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami do handlu na wybranej do losowania
lokalizacji;
6) oświadczenie (zobowiązanie) o zaopatrzeniu się w ruchome stoisko handlowe
w kolorze czerwonym w dniu rozpoczęcia sprzedaży (dotyczy tylko sprzedaży
sezonowej – poz. od 1 do 21);
7) w przypadku lokalizacji wymienionych w poz. od 22 do 25 – oświadczenie
(zobowiązanie) do zaopatrzenia się w odpowiednie dla branży stoisko – tj. wg
wzoru nr 1 lub 2 załącznika nr 4 ww. zarządzenia, w terminie jednego miesiąca od
dnia przyznania lokalizacji.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej, tj.:
http://bip.um.wroc.pl/tenders/search?keyword=&order=&contracting=&kind_id=44&proc
edure_id=-1&value_id=-1&year=&dateFrom=&dateTo=&status=

7. Sprzedaż artykułów w dniach od 15 maja do 30 września 2020 r.,
o których mowa w poz. od 1 do 21, jest sprzedażą sezonową owoców
(w szczególności: truskawek, czereśni, wiśni, malin, śliwek). Sprzedaż artykułów
wymienionych w poz. od 22 do 25 dotyczy umów całorocznych.
8. Opłata za miejsce, o którym mowa w pozycji od 1 do 25 wykazu, tj. dzienna
stawka za m2 udostępnionej powierzchni wynosi:
- poz. od 1 do 5; od 7 do 14; od 16 do 22, 25
- poz. 24
- poz. 6, 15, 23

- 0,50 zł za m2
- 0,60 zł za m²
- 0,80 zł za m²

Kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Maksymalna powierzchnia handlowa stoiska nie może przekraczać: 10 m² - poz.
od 1 do 21; w poz. od 22 i 25 powierzchnia stanowi 6 m²; w poz. 23 i 24 stanowi
10 m².
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9. Obecność na losowaniu wnioskodawcy lub jego pełnomocnika jest obowiązkowa.

10. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik, potwierdza swoje uczestnictwo w losowaniu
poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz poprzez dołączenie pełnomocnictwa
(upoważnienia do reprezentowania).
11. Uczestnik losowania 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,

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/208740/2556zp20.pdf
12. Uczestnik, który wylosował miejsce wymienione w poz. od 1 do 25, zobowiązany
jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty losowania, pod rygorem
utraty praw do jej zawarcia.
13. Terminy umów:
a) w przypadku miejsc przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży sezonowej –
umowa zawierana jest maksymalnie na okres od 15 maja do 30 września
2020 r.; dotyczy lokalizacji ujętych w poz. od 1 do 21,
b) w przypadku miejsc do sprzedaży całorocznej - umowa zawierana jest na
okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 3 lat; dotyczy lokalizacji
ujętych w poz. od 22 do 25.
14. Podmiot biorący udział w losowaniu może uzyskać tylko jeden tytuł do lokalizacji
na ten sam okres czasu, tj. zawrzeć wyłącznie jedną umowę cywilnoprawną.
15. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku umów całorocznych jest wpłacenie
kaucji w wysokości 500,00zł z tytułu zabezpieczenia należności i roszczeń Gminy
Wrocław wynikających z umowy – dotyczy lokalizacji ujętych w poz. 22 do 25.
W przypadku umów sezonowych – dotyczy lokalizacji ujętych w poz. od 1 do 21
– wymagana jest płatność z góry za cały okres trwania umowy (bez kaucji).
16. Ogłaszający losowanie uprawniony jest do jego odwołania bez podania przyczyn
lub unieważnienia losowania wraz z uzasadnieniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu: pok. 314, III piętro, ul. Świdnicka 53 oraz pod nr tel. 71/ 777
78 17, 71/777 78 03, 71 /777 77 83.
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