
 

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 

PREZYDENTA MIASTA KUTNO 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie określenia sposobu  

ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Miasta Kutno 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 827; z 2018 r. poz. 1496 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 492) oraz § 2 ust. 1 uchwały  

Nr 552/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mia-

sta Kutna uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat, sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmie-

nionej uchwałą Nr XXXVI/431/05 Rady Miasta Kutno z dnia 29 listopada 2005 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 

sposobu ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Miasta Kutno (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego z 2015 r. poz. 1758; z 2008 r. poz. 900 i 3961 oraz z 2019 r. poz. 1538) wprowadza się następującą 

zmianę: Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

  

 Prezydent Miasta Kutno 

 

 

Zbigniew Burzyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 2036



Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2019 Prezydenta Miasta 
Kutno z dnia 03.04.2019 r. 

"Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2015 Prezydenta 

Miasta Kutno z dnia 20 kwietnia 2015 r. " 

UMOWA Nr  ............/........... 

zawarta w dniu..................................w Kutnie pomiędzy Miastem Kutno – reprezentowanym przez Pre-

zydenta Miasta, 

zwanym w dalszej części umowy „Zarządcą” 

a 

…......................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Wnioskodawcą”. 

NIP:..........................    REGON:........................... 

Przedmiotem umowy jest ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej Miasta Kutno w 

celu ustawienia ogródka gastronomicznego spełniającego warunki określone w niniejszej umowie. 

§ 1. 1. Zarządca, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego; ustawienia ogródka gastronomicznego w pasie 

drogowym ….......................................................... 

(wskazanie lokalizacji) 

złożonego przez: …............................................................................................................................... 

wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia ogródka gastronomicznego w pasie drogo-

wym …............................................................... 

(wskazanie lokalizacji) 

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego ............m² 

termin zajęcia pasa drogowego od dnia …...................r. do dnia …....................r. tj. ..…......dni.  

2. Wnioskodawca w czasie trwania umowy nie ma możliwości zwiększenia powierzchni, bez uzgodnień z 

Zarządcą. 

W przypadku nie wywiązania się z powyższego, Zarządca obciąży Wnioskodawcę karą umowną w wy-

sokości 1.000 złotych. 

§ 2. 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów dotyczących ogródków gastronomicznych 

określonych w Zarządzeniu Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego 

centrum Miasta Kutno. 

2. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę któregokolwiek z wymogów określonych w/w wytycz-

nych Zarządca uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje  się usytuować ogródek zgodnie z przedłożoną i zaakceptowaną przez Za-

rządcę wizualizacją. Wszelkie zmiany wizualizacji należy uzgodnić z Zarządcą. 

4. W przypadku zmiany wizualizacji ogródka, o której mowa w ust. 3, bez uzgodnienia z Zarządcą, umowa 

zostanie rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

5. Ustawienie ogródka musi nastąpić w terminie najpóźniej do dnia ............... r. do godziny ...... lub po za-

kończeniu Kutnowskiej Majówki tj. po .................... r. 

6. Nie dopuszcza się możliwości ustawiania ogródka w czasie trwania imprezy pn. Majówka Kutnowska. 
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7. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, Zarządca obciąży Wnioskodawcę karą 

umowną w wysokości 1.000 złotych. 

§ 3. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na całej powierzchni dzierżawionego te-

renu łącznie z terenem przyległym oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego z zachowaniem ciszy 

nocnej. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania nagłośnienia w ogródku w sposób niezakłócający za-

sad współżycia społecznego. Poziom hałasu nie może przekroczyć norm określonych w Rozporządzeniu Mini-

stra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.  

Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

§ 4. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do korzystania w okresie trwania święta Kutnowskiej Majówki w 

dniach od ......... do ............. r. tylko i wyłącznie z wjazdu na teren imprezy ulicą……………………………… 

.........................................................., który będzie pilnowany przez upoważnionych pracowników ochrony wg 

poniższego harmonogramu ww. dniach: 

a) ........ – do godz. 10:00 oraz po godz. 20:00, 

b) ........ – do godz. 10:00 oraz po godz. 20:00, 

c) ........ – do godz. 10:00 oraz po godz. 20:00, 

d) ........ - do godz. 10:00 oraz po godz. 20:00, 

e) ......... - do godz. 10:00 oraz po godz. 20:00. 

2. Termin i zasady wjazdu w okresie trwania Święta Róży zostaną określone przez Zarządcę w formie pi-

semnej najpóźniej do dnia ...... września ...... roku. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany przestrzegać poleceń służb porządkowych obsługujących imprezy kul-

turalne organizowane przez Kutnowski Dom Kultury, w czasie trwania tych imprez, w szczególności Święta 

Kutnowskiej Majówki i Święta Róży. 

4. Służby porządkowe KDK mają prawo do interwencji na terenie ogródka w czasie trwania ww. imprez w 

przypadku naruszenia porządku prawnego. 

§ 5. 1.  Wnioskodawca jest zobowiązany nie później jak w dniu zakończenia terminu zajęcia powierzchni 

pasa  drogowego zdemontować ogródek oraz uporządkować teren. 

2. Za zajęcie pasa drogowego wnioskodawca winien dokonać opłaty w wysokości;........ PLN (słownie zło-

tych; .......................…....................../00) w kasie Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 

lub na konto Banku BPN PARIBAS Bank Polska S.A., ul. Podrzeczna 18, 99–300 Kutno, 

26203000451110000001583550 w nieprzekraczalnym terminie do dnia; …................ 2019 r. 

3. Wnioskodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego 

oznakowania zajętego odcinka pasa drogowego oraz inne szkody związane z posadowieniem i funkcjonowa-

niem ogródka gastronomicznego. 

§ 6. Wszelkie zmiany dotyczące treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

§ 7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

trzy dla Zarządcy (w tym dwa dla Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Miasta) i jeden dla Wniosko-

dawcy. 

 

          Zarządca                                                                                                      Wnioskodawca                   
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