ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
ZARZĄDZENIE NR 15 /2014
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów,
w granicach Starego Rynku w Bydgoszczy
Na podstawie § 35 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2013
z dnia 18 czerwca 2013r w sprawie regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2014 z dnia
26 lutego 2014r. W celu wprowadzenia jednolitego systemu ustalania i pobierania czynszu z tytułu
oddawania w najem lub dzierżawę gruntów w granicach Starego Rynku w Bydgoszczy
( droga wewnętrzna zgodnie z uchwałą Nr VI/99/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999r).

zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam stawki opłat pobieranych od podmiotów lub osób, zamierzających prowadzić działalność
zarobkową, na podstawie umów dzierżawy lub najmu gruntów zawieranych z ZDMiKP zgodnie z
załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Umowy dzierżawy lub najmu na działalność ogródków letnich zawiera się na okres od dnia 15
kwietnia do dnia 31 października danego roku, a umowy na pozostałe rodzaje działalności
zawiera się na okresy nie dłuższe niż 14 dni.
2. Czynsz ustala się z uwzględnieniem dziennych stawek opłat, zajmowanej powierzchni oraz
czasu wynajmowania lub dzierżawy, przy czym przyjmuje się, że minimalna powierzchnia
dzierżawy lub najmu wynosi 1m².
3. Powierzchnię oddawaną w najem lub dzierżawę, ustala się uwzględniając rodzaj i charakter
prowadzonej działalności oraz złożony wniosek.
4. Czynsz płatny jest z góry za cały okres zawartej umowy, a zapłata czynszu stanowi warunek
wydania przedmiotu dzierżawy lub najmu.
§3
Do czynszu dzierżawnego dodaje się podatek VAT płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami.
§4
Ramowe stawki czynszu określa załącznik do zarządzenia.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Pasem Drogowym ZDMiKP
w Bydgoszczy.

System Zarządzania
Jakością zgodny
z normą ISO
9001:2008
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§6
Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013r.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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załącznik do Zarządzenia Nr 15 /2014
Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2014r.

Lp.

Cel udostępnienia gruntów na starym Rynku w
Bydgoszczy

1
działalność ogródków
sprzedaż alkoholu

letnich

prowadzących

2

działalność ogródków letnich nie prowadzących
sprzedaż alkoholu

3

pozostałe

4

organizacja imprez
propagujących
Bydgoszcz lub imprez charytatywnych

Stawka (netto)
zajmowanej
powierzchni
od 0, 60zł
za 1m²
zajmowanej
powierzchni
od 0,10zł
za 1m²
zajmowanej
powierzchni
od 1, 00zł
za 1m²
zajmowanej
powierzchni

3

Miasto

od 10zł
za całość
zajętej
powierzchni

