Zarządzenie Nr 84/11
Starosty Sławieńskiego
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie dzierżawy terenu przy Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącego własność
Skarbu Państwa, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielania miejsc na
handel artykułami związanymi z dniem „Wszystkich Świętych” w 2011 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 194, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 ; Dz. U.
z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.
762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) zarządzam, co następuje:
§ 1. Od dnia 29.10.2011 roku do dnia 02.11.2011 roku postanawiam wyłączyć część
dz. nr 358/6, na której zlokalizowane są miejsca parkingowe, stanowiącej własność Skarbu
Państwa,
położonej w jednostce ewidencyjnej 321302_1-Sławno, obręb
0002-2 z użyteczności publicznej i przeznaczyć na cel handlu artykułami związanymi
z dniem „Wszystkich Świętych”.
§ 2.1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego netto za 1m2 powierzchni parkingu w kwocie
3,00 zł. na dobę.
2. Do stawki czynszu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej
odpowiednimi przepisami prawa.
§ 3. Niezależnie od płatności czynszu dzierżawnego przedstawiciel Gminy Miasto Sławno ma
prawo pobrać tzw. „opłatę targową”.
§ 4. Warunkiem podpisania umowy o dzierżawę miejsc parkingowych jest dostarczenie przez
dzierżawcę od podmiotu prowadzącego na terenie miasta Sławno działalność w zakresie
odbioru odpadów, dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów z dzierżawionego
terenu..
§ 5. Dzierżawa miejsc odbywać się będzie na zasadzie dzierżawy poszczególnych miejsc
parkingowych w całości.
§ 6. 1. O kolejności przyznania poszczególnych miejsc parkingowych do dzierżawy decyduje
w następującej kolejności:
a) data wpływu wniosku.
b) ilość proponowanych dni dzierżawy.
2. W przypadku gdy wniosek dotyczy części, która została już przydzielona do dzierżawy
innemu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1, przydziela się pierwsze wolne miejsca
parkingowe wskazane przez wnioskodawcę.
3. Rejestr przydziału miejsc parkingowych przeznaczonych do dzierżawy prowadzi Referat
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sławnie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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