
Zarządzenie nr 5/2014 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 16 maja 2014 roku 

w sprawie ustalenia zasad, wysokości cen i opłat za wystawienie stoiska handlowego na imprezach 

plenerowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie. 

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami), ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 

1230) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, zarządza się, 

co następuje:                                                       

§ 1 

Za stoisko handlowe uznaje się wszelkiego rodzaju stoły wystawiennicze, stragany, namioty, stoiska mobilne, 

place zabaw, trampoliny, itp. 

§ 2 

Miejsce - plac pod stoisko handlowe wyznacza osoba upoważniona przez dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Kultury.  

§ 3 

Ustala się stawki dziennych opłat za stoisko handlowe na imprezach plenerowych organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie: 

1. opłatę za stoisko handlowe do 5 m

2

 – 30 zł 

2. opłatę za stoisko handlowe do 5 m

2

 z dostępem do energii elektrycznej (230 V) – 40 zł 

3. opłatę za stoisko handlowe pow. 5m

2

 – 60 zł 

4. opłatę za stoisko handlowe pow. 5 m

2

 z dostępem do energii elektrycznej – 80 zł 

5. opłatę za miejsce pod plac zabaw za każde urządzenie - 40 zł 

6. opłatę za miejsce pod plac zabaw z dostępem do energii elektrycznej za każde urządzenie – 50 zł 

§ 4 

Opłata za stoisko handlowe pobierana jest w dniu imprezy. 

§ 5 

Nie pobiera się opłat za udostępnienie miejsca – placu: 

1. od organizacji, podmiotów gospodarczych, które nieodpłatnie prowadzą zabawy, wystawy itp. dla 

podniesienia atrakcyjności wydarzenia/imprezy 

2. od twórców ludowych za stoiska z rękodziełem. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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