
 
           

 
ZARZĄDZENIE  

PREZESA ZARZĄDU 

RYDUŁTOWSKIEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. 

  Z DNIA 21.02.2020 r. 

 

Działając w imieniu Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o., wprowadzam 

następujące zmiany stawek za korzystanie z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie Centrum 

Usługowo – Handlowego przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach (Targowisko Miejskie): 

 

USTALAM: 

 

§ 1 

 

Stawki opłat za: 

 

1. Pobór wody z obiektów handlowych na terenie CUH:          5,00zł/ dziennie 

2. Przyłączenie obiektu handlowego do energii elektrycznej 

 (jedno przyłącze)              8,00zł/ dziennie 

3. Wieszaki, stojaki, stoliki wystające poza obręb straganów zadaszonych:     3,00 zł za m² dziennie  

 

 

4. Stawka opłaty za rezerwację jednorazową straganu stacjonarnego odpowiednio: 

a. stragan typu A: 20 zł dziennie, 

b. stragan typu B: 15 zł dziennie, 

c. stragan typu C: 18 zł dziennie. 

 

5. Rezerwacja miesięczna straganu stacjonarnego (zadaszonego)wynosi odpowiednio: 

- stragan A – 19 zł    (dni targowe x stawka  - 10% upustu)  

- stragan B -14 zł   (dni targowe x stawka  - 10% upustu)  

- stragan C – 16,50 zł  (dni targowe x stawka  - 10% upustu)  

 

6. Rezerwacja jednorazowa  miejsca handlowego pod stragan lub inne urządzenie służące do handlu 

wynosi 2,50 zł / m² dziennie, przy podpisanej rezerwacji miesięcznej terenu opłata ta  wynosi: 

1,00zł / m2  dziennie. 

 

7. Rezerwacja miejsca handlowego pod stragan lub inne urządzenia służące do handlu: 

- teren wokół straganów zadaszonych – 30,00 zł/m2  miesięcznie 

- pozostały teren - 20,00 zł/m2  miesięcznie 

 

8. Rezerwacja miesięczna  miejsca pod przyczepy i samochody 

 pełniące funkcję kiosków handlowych          12,00zł/m2 miesięcznie 

 

9. Rezerwacja jednorazowa miejsca pod przyczepy i samochody 

      pełniące funkcję kiosków handlowych                2,50zł/ m2 dziennie 

 

 

10. Dzierżawa gruntu pod kioski handlowe                    30,00zł/m2 miesięcznie 

 

 



 

11. Opłata za wywóz odpadów z miejsca handlu:  

 

-  branża ubraniowa i  roślinna -  1,00 zł za dzień handlowy  

 - branża spożywcza – 2,00 zł  dziennie plus 20 zł netto za drugi i każdy kolejny rozpoczęty      

pojemnik o pojemności 240 l. 

 

 

12. Rezerwacja jednorazowa w miesiącach zimowych tj. styczeń, luty wynosi: 

 

- na straganach stacjonarnych typu A,B za jeden numer    5,00zł /dziennie 

- na straganach stacjonarnych typu C za jeden numer     6,00zł /dziennie 

- pozostały niezadaszony teren       1,50zł/m2 dziennie 

 

 

13. Opłata za parking na terenie CUH wynosi: 

- klienci targowiska – 2,00zł /godz. 

- handlujący – 4,00 zł /dziennie 

 

14. Samochody i przyczepy parkujące na terenie CUH , z których nie jest prowadzona sprzedaż 

podlegają również opłacie parkingowej w wysokości 4,00 zł dziennie, pozostałe podlegają 

opłacie targowej. 

 

15. Opłata za korzystanie z WC: 

- klienci targowiska – 2,00 zł 

- handlujący – 1,00 zł 

 

Handlujący mają obowiązek uiszczania opłat miesięcznych najpóźniej do 15-ego 

każdego miesiąca handlowego. Za nieterminową wpłatę zostaną naliczone 

jednorazowe odsetki w wysokości 20 zł. W przypadku dalszego  nie uregulowania 

należności  za rezerwację bądź dzierżawę do końca miesiąca  - automatycznie 

zostaje wypowiedziana umowa. 

 
 

§ 2 

Powyższe Zarządzenie Prezesa Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  

w Rydułtowach zmienia Decyzję Prezesa Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w 

Rydułtowach z dnia 25.02.2010 roku oraz Zarządzenie Prezesa Rydułtowskiego Parku 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z dnia 22.07.2014r.  

 

  

§ 3 

 Zarządzenie Prezesa  Zarządu Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości  wchodzi w życie  

z dniem 1 marca 2020 r.  

§ 4 

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Zarządcy Targowiska. 

 

 
 


