
ZARZĄDZENIE Nr 280Äľ 12013
Wĺí,jta Gminy Cegłów

z ďnia22 puździenika})l3 r.

w sprawie przepľowadzenia wyboľu najkoľzystniejsrych cenowo ofert na
rezerwację miejsc handlowych położonych na teľenie targowiska ''Mĺíj Rynek''
im. Janusza Adamiaka w Cegłowie, w dľodze ustnego przetargu
nieograniczonego.

Napodstawie art.7 ust. 1 pkt 11 oruzart.30 ust.2 pkt 3 ustawy zđnia8 maľca 1990ľ o
samoruądzie gminnym (t. j'Dz.U. z20I3r poz. 594) oľaz $ 5 uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI|284|13 z ďnia29 sierpnia 2013 r. określenia wysokości stawek opłaty taĺgowej na
terenie gminy Cegłów oraz wpľowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości
vłynagrodzenia za inkaso (Dz. U . Woj ' Maz. z20l3t, poz.9846) zarząďzam co następuje:

$1

Ustala się, iŻ wybór najkorzystniejszych cenowo ofert na rezeľwację miejsc handlowych
położonych na taľgowisku ''Mój Rynek'' im. Janusza Adamiakaprzy
Placu Anny Jagiellonki 24 Aw Cegłowie dokonany zostanie w trybie ustnego przetargu
nieograniczonego.

$2

Szczegółowe informacj e ďotyczące ptzetatgu okľeśla ogłoszenie o przetargu oraz regulamin
ptzetargu,stanowiącezałącznikidoniniejszegozatządzenia.

$8

Wykonani e Z ar ząďzenia p owier za s i ę Z astęp cy Wój ta

$e

Zaruąđzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



ZałącznikNr l
do Zarządzenia Wójta Gminy Cegłów
Nľ 280/W20I3 z dnia22 października}}I3r

Regulamin pÍzetatgÜ ustnego nĺeograniczonego natezęrwację miejsc handlowych na
taľgowisku''Mój Rynek'' im. Janusza Adamiaka w Cegłowię pTzy
Placu Anny Jagiellonki 24 A.

1' Pruetarg odbędzie się w dniu 15 listopad a o goďz. 1 100 w budynku Uľzędu Gminy
Cegłów ul' Tadeusza Kościuszki 4,05-319 Cegłów.

2' Przetargbędzie ptzepÍowadzoĺy w foľmie ustnej licýacji, pÍZez Komisję powołaną
przez Wójta Gminy Cegłów.

3. Członkowie Komisji nie mogąbrać, uđziałuw ptzetargu.
4. Waľunkiem pľzystąpienia do przetargu jest wpłaceniem wadium w wysokości:

200 złza jedenboks o powierzchni đo 12 m2 ornacrony symbolem na szkicu
(41 do A8) -8 szt.,
100 zł za jeden stół o wymiaľach (3m x Im) oznaczony symbolem na szkicu
(B1 do 820) -20 szt.
60 zl za jedno miej sce na wolnej przestrzeni o wymiarach (3m x 5m) oznaczone na
szkicu (Cl do C9)- 9 sztuk
na konto Urzędu Gminy Cegłów BS Mľozy olCegłőw
7r 9227 0004 0000 12382000 0060.

5' Licytacjarczpocznie się od odczýanialisty osób, któľe wpłaciły wadium.
Przedrozpoczęciem licytacji ofeľenci sązobowíązani przedstawió dowody wpłaty
wadium, dowód tożsamości, aw ptzypadku uczestników nie będących osobami
ťlzycznymi dokumęnt stwierdzający pľawo ďziałaniaw imieniu uczestnika, osoby
reprezentuj ącej go licytacj i.

6. Przetatg odbędzie się według następującej kolejności miejsc - miejsca będą licýowane
pojedynczo :

1)41 doAS
2)BI ďoB20
3)Cl doC9

Postąpienie nie może być, nizsze niŻ

1) dla miejsc A_ I0 zł
2)ďlamiejscB- 5Zł
3)dlamiejscC- 2zł

7 . Uczestnicy przetargu zgłaszająustnie kolejne postąpienia dopóty dopóki mimo
tľzyl<rotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,

8' Uczestnik wygrywający przetargto uczestnik, któľy zaoferowaŁw licytacji najwyŻszą
stawkę.

9. Wadium wpłacone w gotówce pÍZezuczestnika ptzetargu,ktőry przetargvĺygrał,
zalicza się na poczet miesięcznej opłaty ZarezęÍwację. Wadium ulega pľzepadkowi w
razieuchylenia się uczestnika, któľy przetargwygľał odzawarcia umowy najmu.

10. W pľzypadku nĺezgłoszenia się uczestnika wygrywając ego przetatg do zawarcia umowy
w Wzĺaczonym teľminie ptzez organizatotapľzetargu Wójt Gminy Cegłów ZawÍzę
umowę z o sob ą ktőľ a zaofeľowała ko lej ną naj wy Ższą cenę.



1 1. Spośľód istniejących stanowisk min 50Yo zarczerwowane jest do sprzedaży pľoduktów
rolno - spoŻywczych'

12. Modeľnizacjatargowiska została wspaľta ze środków PROW 2007-2013 w ľamach
działań,,Mój Rynek'' i obowiązująnanim zasady okľeślone wtym pľogramie'

13. wójt Gminy Cegłów zasttzega sobie pľawo odwołaniaprzetatglbez podaniaprzyczyrly.
14' ogłoszenie o pľzetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Uľzędu Gminy, podane

do wiadomości publicznej poptzezogłoszenie na stronie internetowej www.ceqlow.pl
oÍaznatargowisku pľzyPl. Anny Jagiellonki 24 Aw Cegłowie'

Dodatkowe infoľmacje moŻĺauzyskaó pod nĺ tel. (25) 759 59 39 lub na stľonie internetowej
www.ceglow.pl



Ogłoszenie
z dniaZ2 paździeľnika 2013 r. o przetargu na ľezeľlvację miejsc handlowych na
taľgowisku ''Mĺíj Rynek'' im. Janusza Adamiaka w Cegłowie przy
Palcu Anny Jagiellonki 24 A.

Wójt Gminy Cegłów ogłaszanieogľaniczoĺy przetarg ustny narezerwacje miejsc handlowych
znajdujących się na Taľgowisku ''Mój Rynek" im. Janusza Adamiaka w Cegłowieprzy
Placu Anny Jagiellonki 24 A.

Przedmiot przetargu:

1. miejsca handlowe

A _ boks o powierzchni około 1,2 m2 - szt. 8
B - stoły o wymiaľach (3 m x 1 m) pod' zađaszeniem szt' 20
C - miejsca na wolnej ptzesttzeni o wymiaľze (3 m x 5 m) szt.9
Na placu taľgowym przy PlacuAnny Jagiellonki 24 A_ działkaewidencyjna335,zgodnie
zzałączníkiemnr2i3

2' opłatawywoławczarezerwacji 1 stanowiska o wymiaľach j.w wynosi :

A _ 70 zł (stawka miesięczna)
Wymagane wadium 200 zł. (za jeďenboks)
Mĺnimalne postąpienie _l0 zł

B _30 zł (stawka miesięczna)
Wymagane wadium |00 zł. (za jeden stół)
Minimalne postąpienie_ 5 zł

C - 6 zł (stawka miesięczna)
Wymagane wadium 60 zl (za jedno miejsce)
Minimalne postąpienie - 2 zł

Licýowana kwota Í7arezeÍwację miejsc handlowych jest miesięcznąwartościąnetto.
Wylicytowana kwota w ptzetargu plus podatek VAT stanowiąmiesięczĺekosńy
rezerwacji w/w miejsc.
Uwaga: NiezaleŻnie od,nalężnej kwoty zaręzetwację, rezeľwuj ący będzie zobowiązany do
uiszczenia opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymiprzezkadę
Gminy Cegłów uchwałą Nt XXXYI12}4 l 13 z dĺia29 sierpnia 2OI3 r'

3. Umowa rezerwacjl moŻe zostać zawartana okĺes Íoczny' pőłroczny lub kwaľtalny z
możliwo śc iąpr zeďłużenia do |at tt zech.

4' Dopuszczasięľezeľwację kilku stanowisk handlowych przez jednaosobę, lub podmiot.
5. osobie, ktőrazawaľła umowę o rezerwacje zapewnia się możliwość, zajęcia

zareze|wowanego stanowiska (stanowisk) do godziny 8 
00 

'-V,I razie nie zajęciastanowiska
moŻe być ono udostępnione przęZWydzíerżawiającego innemu handlującemu a osobie'
która wykuplŁarezerwację nie przysługują Żadne ľoszczeniaw szczegőIności zwľot
opŁaty ľezeľwacyjnej.

6. Naplac taľgowy obowiązuje zakazwjazdupojazdom otonaŻupowyŻej 3,5 ton.



Warunki podpisania umowy i wymagania pľzetargowe.

Umowa rczerwacji miejsca handlowego zostanie zawartana okľes toczl7y półroczny lub
kwartalny z możliwościąprzedłużeĺia do lat ttzech, (wzőr umowy załączn1knÍ 4).
Teľmin zawarciaumowy nie wcześniej niż 5 dni i nie pózniej niz l0 dni od daty zakonczenia
przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie okĺeślone pIZeZ organizatotaprzetargu.

Przetargodbędzie się w dniu 15lĺstopada2013 r. o godz. 11 00w siedzibie
Uľzędu Gminy w Cegłowie ul. Kościuszki 4 , sala konfeľencyjna.

Warunki uczestnictwa przetaľgu

1) W przetargu mogąbrać,uďział osoby ťlzyczne i osoby pľawne' jeŻeli wpłacąwadium w
pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Urzędu Gminy Cegłów
BS Mrozy o/Cegłów 11 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

2) Wadium naleĘ wpłacić d,o 1211.2013 r.
W tytule wpłaty naIeĘ wskazai wadium za miejsce handlowe (A, B lub C , imię, nazwisko
lub nazwę podmiotu wpłacającego)'
Uwaga: W przypadku chęci uczestnictwaw przetaľgu na więcej niż jedno miejsce
oznaczone literą A, B, C na|eĘ tę literę poprzedzić,liczbą miejsc np. 2A - dwa
miejsca w boksie, 3Ai2C-3 miejsca w boksie i dwa miejsca na wolnej przestrzeni.

3) Wadium zostanie :

- zaliczone napoczet wpłat zatezeÍwację miejsca handlowego jeżeli dana osoba wygra
przetarg,

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli dana osoba nie wygrała
przetargu.

4) Ieże|i osoba ustalona jako ľezeľwujący miejsce handlowe nię stawi się w ustalonym
teľminie do zawarcia stosownej umowy organizator przetargumoŻe odstąpić odzawarcia
umowy wówczas wpłacone wadium nie podlega zwľotowi.

5) Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargtjest okazanie komisji ptzetargowej :

a) dowodu wpłaty wadium,
b) złoŻenie podpisanego oświadczenia (załącznik nľ 5),
c) dowodu tożsamości w przypadku osób ťlzycznych,
d) aktualnego wypisy z właściwego ľejestru 

' 
stosownych pełnomocnictw, dowodów

tożsamości osób reprezentujących podmiot w pľzypadku osób prawnych oruz innych
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości pľawnej, a podlegających
wpisowi do rejestľu.

6) Spośľód istniejących stanowisk min. 50%o zarezeľwowane jest do sptzedaŻy pľoduktów
rolno - spożywczych.

7) Modernizacjataľgowiska została wspaľta finansowo ze środków PRow 2001-2013 w
ramach działaĺ,,Mój Rynek'' i obowiązująnanímzasady okľeślone w tym progľamie'

8) organizator ptzetatgu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetatgubezpodania
pÍzyczyÍ|y.

9) Szczegőłowe informacje na temat przetargu moŻna uzyskaó pod nľ tel. (25) 759 59 39 lub
na stľonie www.ceglow.pl'
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Załączniknr 4
/wzir/

Umowa Nr................... /................

rezerwacji miejsca handlowego na targowisku
"Mój Rynek" im. Janusza Adamiaka

w Cegłowie płzy Placu Anny Jagiellonki 24A

zawafta w dniu roku pomiędzy; pomiędzy Gminą CegłÓw

NIP 8222158823, REoON 711582635

reprezentowaną przez:

Marcina Uchmana - Wójta Gminy Cegłów
przy kontrasygnacie

Mileny Dąbrowskiej _ Skarbnika Gminy Cegłów
zwanymiw dalszejtreści umowy ,,oddającym w rezerwację',
a

DECE'

,,*r,rr,,ori,r,r"i,nu"|,r"*,,,^rr"*:,;*;;:-;r,raor,rrpor"n,ipr,irrdtową
na podstawie:

- wypisu z KRS Nr

- wpisu do CentralnejEwidencji i lnformacjio DziałatnoŚciGospodarczej RP'12
- zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoŚci gospodarczej Nř
- zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencjidziałÓw specjalnych produkcji rolnej*

- prowadzonego gospodarstwa rolnego, ogrodniczego oraz przynależnoŚcido ogrodiw
ałkowych*

Podpĺsując niniejsząumowę, wyżej wymienione strony zgodnie postanawiająco następuje:

st
1. ,,oddający w rezerwację" oddaje

(im ię i nazwisko/nazwa podm iotu gospodarczego)

w rezenllację miejsce handlowe o powierzchni.........'".''...m2 oznaczone Nr."...........'

na Targowisku w Cegłowie przy Pl. Anny Jagiellonki 24 A, w celu prowadzenia działatnoŚci handlowej

w zakresie sprzedaŻy

w dnitargowe we własnym imieniu lub na własne nazwisko.

2. ,,Rezełwujący" nie moŻe samowolnie zmieniać rodzaju branŻy handtowej zadeklarowanejw zapisie

$ í usf. 1 oraz w swojej ofercie złożonejw przetargu na rezenuację tego miejsca handlowego.

3. Mĺejsce to nie może być przekazywane przez ,,Rezerwującego" do uzytkowania osobom trzecim'

W pzypadku gdy,,Rezerwujący" nie wywiązuje się z warunkiw okreŚlonych w $ 1 ust' 2 i 3, ,,oddający w
rezełwację" może rozwiązal umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

č
\

*- niepotrzebne skreśIió1
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Załączniknr 4

s2

1 . Umowa rezervvacji miejsca handlowego zostaje zawaĺta na czas określony ' '. '. '. 'miesięcy
tj. od dnia ...........roku, do dnia ......roku.

1.

s3

Umowę zawartą na Czas okreŚlolly rozwiązuje się:

1. z upływem czasu, na ktiry została zawar'ta,

2. za porozumieniem stron,

3. w skutek jednostronnego rozwiązania umowy przez ,,oddającego w rezerwację", z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca katendarzowego.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym), umowa zostaje rozwiązana przez

,,oddającegowrezenttację"wprzypadkachokreŚlonychw:$ 1ust.4i naruszenia$9niniejszejumowyorazW
razie wystąienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującej, że wykonanie umowy nie teŻy w interesie publicznym,

Czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy na rezenlvację miejsca handlowego'

s4

1 . opłata miesięczna za rezenĺvację miejsca handtowego opisanego w $ í usŕ. 1umowy wynosi:

zł brutto miesięcznie (słownie ....... .. . ).
W w/w kwocie opłaty za rezenllację wliczony jest podatek VAT wg stawki wynikającej z aktualnie obowiązujących
przepisÓw prawa.

2' opłata za rezenuację płatna będzie od dnia'

3. ,,Rezełwujący" upowaŻnia ,,oddającego W rezenilację" do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

4. opłata za rezervvacje miejsca handlowego na dany miesiąc płatna jest przez ,,Rezerwującego" z giry do
10-go dnia miesiąca poprzedzającego, przy czym jest to termin wpływu na konto BS Mrozy olCegłów
71 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

Strony ustalają, Że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku ,,oddającego w rezenĺvację".
5. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie okreśtonym w ust. 4 ,,oddającemu W rezerwację" przysługuje

prawo żądania odsetek ustawowych za opÓŹnienie w jego zapłacie.

6. W przypadku gdy ,,Rezerwujący" nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty opłaty za rezervvację miejsca
handlowego przez co najmniej za dwa pełne okresy płatności pomimo upływu udzielonego mu dodatkowego

okresu do zapłaty w/w należnoŚć i ,,oddający w rezenttację" moŻe rozwiązać umowę bez zachowania terminu

wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

s5

1. Umowa może zostać na pisemny wniosek Rezeľwującego przedłużona na okres do lat 3.

\



Załączniknr 4
2. ,,oddającego w rezerwację" ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz W roku, w lV kwańale roku,

z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarÓw i usług konsumpcyjnych

za trzy kwaľtały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głiwnego

Urzędu Statystycznego na dzień 30 wrzeŚnia danego roku' o nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie

informowany w formie jednostronnego pisemnego oŚwiadczenia ,,oddającego w rezerwację".

3. Aktualizacja czynszu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy.

4' Ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu ma zastosowanie w przypadku przedłużenia umowy'

s6

1. Za prowadzenie handlu na targowisku obowiązuje opłata targowa dzienna, w wysokości zgodnej z cennikiem

opłat targowych zgodnie z obowiązującą kaŻdym czasie tlwania umowy uchwalonym Uchwałą Radę Gminy

Cegłów Nr XXXV\/284/1 3 z dnia 29 sierpnia 2013 r' ,lub jej zmianą ktira jest naleŻna z chwilą przystąpienia do

wykonywania sprzedaży na targowisku (tj. z chwiląwyjścia z ofeľtą sprzedaży, polegającą na wystawieniu towaru

do sprzedaży ijego odpowiednim oznaczeniu).

2' ,,Rezerwujący" zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej u inkasenta, bez wezwania, w dniu dokonywania

sprzedaży, lub z gÓry za dany miesiąc w kasie Urzędu Gminy Cegłów albo przelewem na konto Urzędu Gminy

CegłÓw Nr BS Mrozy o/Cegłiw 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

s7

1. ,,Rezenłujący" bez pisemnej zgody ,,oddającego w rezenilację" nie może na zarezen^lowanym miejscu

handlowym dokonywać Żadnych prac modernizacyjnych lub remontowych, poza pracami koniecznymi

związanymi z właŚciwym utrzymaniem stanowiska handlowego.

2. Za zgodą,,oddającego w rezenitację", ,,Rezelwujący" moŻe wykonac prace modernizacyjne przystosowujące

stanowisko handlowe do jego potrzeb lub profilu prowadzonej działalnoŚci handlowej. Prace te wykonuje jednak

we własnym zakresie i na swój koszt, bez prawa dochodzenia od ,,oddającego w rezerwację" zwrotu

poniesionych kosztiw, w okresie obowiązywania niniejszej umowy ipo jej rozwiązaniu.

Po zakończeniu umowy Rezenuujący własnym staraniem i na swij koszt przywrici miejsce handlowe do stanu z

dnia przekazania.

s8

1' Zarezenuowane miejsce handlowe Nr..........'..'. podlega rezeľwacji w dni targowe

tylko do godz. 8.00 rano.

2. Nie zajęcie rezerv/owanego miejsca handlowego do godziny określonej w ust' 1upoważnia pracownikiw

targowiska do dysponowania miejscem handlowym W danym dniu i może ono być udostępnione innemu

podmiotowi prowadzącemu działalnoŚć handlową na targowisku w tym dniu handlowym' Takim miejscem

dy s p o n uj ą tyl ko i w yłąc z n i e p ra cow n icy ta rg ow i ska.

se

1 Miejsce zarezen^lowane podlega okresowej kontroli, przeprowadzanej przez osoby upoważnione przez Wijta V)\ť
. ..J
\t'



Załączniknr 4
Gminy Cegłiw pod kątem zgodności podmiotu prowadzącego działalnoŚć handlową na zarezerwowanym miejscu

handlowym z listą aktualnych rezenuacji.

2' NieobecnoŚć,,Rezerwującego" powyŻej 1 miesiąca bez udokumentowanego uzasadnienia, moŻe spowodować

wygaśnięcie rezenuacji miejsca handlowego i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Nie dotyczy to

og rod n i kiw, rol n i kiw i dzi ałkowciw sprzed ających swoje prod u kty sezonowo'

sí0

,,Rezetwujący" prowadzący działalność handlową na zarezenntowanym miejscu handlowym zobowiązany

jest przestrzegać:

1. Regulaminu Targowiska w Cegłowie, a W szczegÓlności w zakresĺe:

- utrzymanĺa czystoŚci iporządku miejsca handlowego, a po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno

pozostać w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemnikiw,

- przestrzegania zakazu parkowania pojazdlw w obrębie targowiska w celach niehandlowych,

2. Przepisiw prawa w zakresie prowadzonej działalnoŚci gospodarczej.

síí

Wszetkie zmiany niniejszej umowy wymagajądta swojejważności formy pisemnej i dokonywane będąw formie

aneksiw do nin ieiszei umowy.

s12

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z reatizacjąumowy, Strony zobowiązująsię rozstrzygać na drodze

potubownej' W przypadku gdy to nie będzie możliwe spir rozstrzyga Sąd Rejonowy właŚciwy dla siedziby

,, o d d aj ąceg o w reze łwacj ę".

sr3

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie miei będą przepĺsy kodeksu

cywilnego.

sí4

lJmowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla

,,oddającego w rezenilację" ijeden egz' dla ,,Rezerwującego".

,, o d d aj ący w reze rwacj ę" : ,,Rezerwujący":

ý
\ľ



Załącznik Nr 5

oświadczenie

Przystępując do licýacji narezerwację miejsc handlowych na targowisku ''Mój Rynek''
im Janusza Adamiaka w Cegłowie ptzy Placu Anny Jagiellonki 24A ĺamiejsca handlowe
Nľ A1 do A8 _ boks, B1 doB20 stoły, Cl do C9- miejsca na wolnej ptzesttzeni'.

Oświadczam,Że:
1. zapoznałem się z waľunkami ľegulaminu i ogłoszenia podanymi przez

''Oddającego 
w ľezeľĺvację'' nie wnoszę do nich ŻadĺychzasttzeŻen,

2. uzyskałem wszelkie niezbędne informacje w sprawie licýacji narezetwację
miejsc handlowych na Targowisku w Cegłowię przy
Placu Anny Jagiellonki 24A.

3. akceptujemy istotne postanowienia umowy ,

4. W przypadku wygrania licytacji zobowiąnlję się do zawarciaumowy w miejscu i
tęrminiewskazanymprzęzorgaĺizatoraprzetargu;

5' Zapoznałem się z miejscem handlowym na targowisku w Cegłowie do licytacji
któľego przystępuję i nie wnoszęŻadnychuwag.


