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Zarządzenienr 40 tzots
BurmistrzaSzczawna-Zdroju
z dnia 37 maia2013r.

w sprawiezasaddoĘczącychrrydawaniazezwo|eń
stanowiskhandlowychw pasiedróg gminnych
na usytuowanie
na t€ r enie Szczawna-Zdroiu.
Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990r'o samorządziegminnym
s4rmi zmianami)oraz uchwały
(tekstjednolity- Dz. U. z 200lr. Nr. |42,poz. 159| z później
z
25 lutego2013r. w sprawie
w
dnia
ir XXYUIn2n3 Rady Miejskiej Szczawnie-Z.droju
co następuję:
zarządzam
ustaleniastawekopłatza zajęciepasadrogowego,
$1.
zasadydotyczącewydawaniazezwoleńna usytuowaniestanowisk
Wprowadzamnastępujące
handlowychw pasiedróg gminnychna terenieszczawna-Zdroju;
1. stoisko powirrrrobyć umieszczonena chodnikuw sposób nie powodującyutrudnień
w ruchukołowymi pieszym.
2' Właścicielstoiska zobowiąZanyjest do utrzymaniaw czystościi porządkutelenu
zajmowanego
w celachhandlowych.
są'siednichposesji. nie
3. Wlaścicielstoiska powinien dopilnować,aby nie zaśmiecać
zasłaniać
okien wystawowychi nie utrudniaćkorzystaniaz obiektów'w pobliżuktórych
prowadzonabędziejego działalność.
4. W przypadku koniecznościprowadzeniarobót remontowychw pasie drogowym lub w
przypadkuorganizacjiimprezWnioskodawca
na polecenieStrażyMiejskiejzobowiązany
jest do usunięciastoiskaz pasadtogowegona własnykoszti odpowiedzialność'
jest możliwość
5. ZastŹeżona
o Cofnięcia zezwolenia'o ile stwierdzisię' że wygląd stoiska lub jego lokalizacjajest
nięzgodnazpunktem1 i 2.
. Cofnięciazezwolenia'o ile stwierdzisię,żena stoiskusąspŻedawane
towaly innęniżte'
na które zostało$ydanezezwolenie.
. Natychmiastowego usunięcia stoiska w przypadku stwieldzenia' i'e zAgraźAono
bęzpieczeństwu.
Waściciel stoiska ponosipelną odpowiedzia|ność
za € w € n tualne szkodywynik|ez j€ g o
umieszczeDiaw pasi€ drogowym.
przekoczęnia
6. W pr4padku stwięrdzenia
odstępstw
od waruŃów zezwolęniaw z:akręsię
terminuzajęcialub zajęciawiększejpowierzcbniniż to okeślonow decyzji, zostaną
naliczonekary pieniężne
zgodniez art.40,ust.l2 ustawyo drogachpublicznych'
pasa
7' za fAj@|e
drogowegonalicza się opłatęzgodniez $.l UchwałyNr xxv|Iv12l13
Rady Miejskiejw Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 lutego2013r.w sprawieustaleniastawek
opłatza zajęciepasadlogowego:
8. Kopia zezwoleniakierowanajest do StrazyMiejskiej celemsprawdzeniai egzekwowania
warunkówzezwolenia.

s2.
zasady:
Na ul. Kościuszkiobowi@ujenastępującę
1. Z dziatalnościstoisk harrdlowychwyłąpzasię pas &ogowy od skzyżowarriaul.
Kościuszkiz ul. Równoległądo budyŃu przy ul. Kościuszki14 włącznie.
2. Na pozostałej
części
ulicy zezwalasięna plowadzeniespźedaży:
a) artykułów pamiątkarskich tzn. drobnych pŹedmiotów ozdobnych' zrraków,
pr4pominaj ącychjakieśzdarfenie lub osobę'
b) biż:uteliitzn. drobnych w1,robów z metali i kamięni szlachetnych, shrżącychjako
ozdoba,
c) kosmetyków ' z wyjątkiemchemii gospodarczej'
d) kwiatów,
e) okularów.
$3.
W tmkcie trwania impfez organizowanych na teręnię gminy dopuszcza się odĘbnę
uregulowania.

$4.

pŹęd
Postanowień$ 1nie stosuje się do ogródków gastronomicaychus}.tuowanych
lokalami.

$s.

Wykonanie zaźądzeniazlecam Kierownikowi WydziałuGospodarkiKomunalnej.
$6.
Traci moc Zatządzenienf 4512003Burmistźa Szgzawna.zdtojuz dnia 22 kwietnia 2003 roku
w sprawie zasad dotyczących wydawania zezwoleń na usytuowanie stanowisk
handlowychw pasię dróg gminnychna telenie szczawna-ZdIojn.

s7
Zatządzerie wchodz|w życiez dniempodpisania.
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