Zarządzenie Nr OB.0050.108.1.2016
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia
stanowiących własność Gminy Suchy Dąb

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446),

Wójt Gminy Suchy Dąb zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych
i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb:
I.

Boisko i zaplecze sportowe w Suchym Dębie oraz boiska sportowe należące do Gminy
Suchy Dąb:
1. Imprezy sportowe dla grup zorganizowanych – organizator imprezy spoza terenu
gminy:
a) opłata za korzystanie ze stadionu i boisk sportowych – 20zł/godz.,
b) opłata za korzystanie ze stadionu/boiska wraz z zapleczem sportowym –
40zł/godz.
2. Imprezy sportowe dla grup zorganizowanych – organizator imprezy z terenu
gminy:
a) nie pobiera się opłaty za korzystanie ze stadionu/boiska,
b) opłata za zaplecze sportowe przy korzystaniu ze stadionu/boiska -– 20zł/godz.

II.

Imprezy rekreacyjne na terenie gminy:
1. Karuzele, strzelnice, sprzęt dmuchany itp. ………………………...…8zł/m2/dzień.
2. Stoiska pod małą gastronomię ………………………………...…….12zł/m2/dzień.
3. Sprzedaż artykułów spożywczych ………………………………..…12zł/m2/dzień.
4. Sprzedaż dewocjonaliów, wyrobów rzemieślniczych itp. ………...….6zł/m2/dzień.
5. Namiot cyrkowy + zaplecze ………………………………...………..3zł/m2/dzień.

III.

Świetlice wiejskie:
1. Przyjęcia weselne – do 4-ech dni:
a) Koźliny – 1000zł,
b) Steblewo, Krzywe Koło, Osice – 500zł,
c) Klub w Koźlinach – 350zł.
2. Przyjęcia okazjonalne dla osób fizycznych typu: komunie, rocznice, dyskoteki,
zabawy, stypy – do 3 – ech dni:
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3.

4.

5.
6.

IV.

a) dla mieszkańców gminy – 50% stawki określonej w punkcie 1,
b) dla osób spoza gminy – 75% stawki określonej w punkcie 1.
Najem okazjonalny dla podmiotów gospodarczych:
a) dla firm z terenu gminy – 75% stawki określonej w punkcie 1,
b) dla firm spoza terenu gminy – 100% stawki określonej w punkcie 1.
Odpłatne szkolenia, zajęcia pozalekcyjne, kursy, itp. dla:
a) dorosłych
30zł/godz.,
b) organizowane dla dzieci i młodzieży uczącej się
10zł/godz.,
c) grup , w których ponad 50% uczestników stanowią osoby
spoza terenu Gminy Suchy Dąb
50zł/godz.,
d) grup mieszanych z terenu Gminy (dorośli, dzieci i młodzież) 20zł/godz.,
Spotkania z wyborcami organizowane przez komitety wyborcze 30zł/godz.,
Dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Suchy Dąb – 40% stawek
określonych w punkcie 1, t.j. przyjęcia weselne oraz 30% stawki za przyjęcia
okazjonalne – po potwierdzeniu członkowstwa przez Przewodniczącą danego
Koła.

Szkoły:
1. Sala gimnastyczna w Suchym Dębie:
a) zajęcia sportowo – rekreacyjne 45zł/godz.,
b) imprezy:
- okolicznościowe
300zł (do dwóch dni),
- sportowe
150zł (doba),
c) dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Suchy Dąb: - 50% ceny,
wymienionej w lit. a i b
2. Hala sportowa w Suchym Dębie:
a) zajęcia sportowo – rekreacyjne 90zł/godz.,
b) imprezy:
- okolicznościowe
600zł (do dwóch dni),
- sportowe
300zł (doba),
c) dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Suchy Dąb: -50% ceny wymienionej
w lit. a i b
3. Sala gimnastyczna w Grabiny – Zameczek:
a) zajęcia sportowo – rekreacyjne 30zł/godz.,
b) imprezy:
- okolicznościowe
200zł (do dwóch dni),
- sportowe
100 zł (doba),
c) dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Suchy Dąb: -50% ceny wymienionej
w lit. a i b.
4. Hala sportowa w Koźlinach:
a) zajęcia sportowo – rekreacyjne 90zł/godz.,
b) imprezy:
- okolicznościowe
600zł (do dwóch dni),
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- sportowe
300zł (doba),
c) dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Suchy Dąb: -50% ceny wymienionej
w lit. a i b
5. Pozostałe pomieszczenia szkolne (sale lekcyjne)
45zł/godz.
6. Spotkania z wyborcami organizowane przez komitety wyborcze
45zł/godz.
niezależnie od rodzaju wynajmowanego pomieszczenia
V.

Najem wyposażenia:
1. Krzesła (za 1 dzień) 15zł do 25szt.
25zł do 55szt.
35zł - 56 i więcej szt.
2. Stoły (za 1 dzień)
12zł do 6szt.
25zł do 14szt.
35zł - 15 i więcej szt.
3. Podesty udostępnianie są jedynie na zorganizowane imprezy: szkolne (szkoły),
sportowe (kluby i sekcje sportowe), sołeckie (Rady Sołeckie),strażackie (OSP)
oraz gminne organizowane przez instytucje i organizacje pozarządowe z terenu
Gminy Suchy Dąb. Za udostępnianie podestów nie pobiera się opłaty.

§ 2. 1. Przez okazjonalny najem rozumie się najem na okres do jednego tygodnia.
2. W przypadku opłat naliczanych według stawki godzinowej, opłatę nalicza się za każdą
rozpoczętą godzinę, nie mniej jednak niż za 1 godziną. Z zastrzeżeniem zdania
pierwszego, za rozpoczętą godzinę uznaje się każdą godzinę najmu, jeżeli w danej
godzinie najem trwał nie mniej niż 15 minut.
§ 3. Zwalnia się z opłat za korzystanie ze stadionu wraz z zapleczem sportowym oraz boisk
sportowych będących własnością Gminy Suchy Dąb: szkoły Gminy Suchy Dąb i organizacje
pozarządowe.
§ 4. 1. Do wszystkich podanych wyżej stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może w/w stawki obniżyć lub odstąpić od
ich naliczania.
3. Przy wynajmie świetlic wiejskich wpłaca się kaucję zwrotną w wysokości 500zł.
4. Opłata za wynajem obejmuje najem obiektu oraz media za wyjątkiem wywozu
szamba, którego koszt pokrywa i organizuje wywóz najemca.
5. Wszystkich opłat najemca dokonuje „z góry” przed podpisaniem umowy o wynajem.
Wyjątek stanowi wynajem godzinowy – najemca ustala termin wynajmu z zarządcą
obiektu, zarządca jest odpowiedzialny za ustalenie ilości godzin i przekazanie tej
informacji po zakończeniu wynajmu do odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy
celem wystawienia faktury za wynajem.
6. Za wszystkie powstałe w trakcie wynajmu szkody odpowiada najemca, zarówno na
terenie obiektu, jak i na terenie bezpośrednio przyległym. Z tego tytułu pobierane
będzie odszkodowanie naliczane przez pracownika Urzędu Gminy zajmującego się
remontami, po uprzednich oględzinach wyrządzonych szkód.
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§ 5. Tracą moc:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Dąb nr 153/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia stanowiących
własność Gminy Suchy Dąb.
2. Zarządzenie nr 195.2013 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 8 marca 2013r. w sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali
użytkowych i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.
3. Zarządzenie nr OB.0050.328.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 września 2014r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb nr 153/09 z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych
i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Suchym Dębie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Dąb.
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