
Zarządzenie Nr  64/2015
Wójta Gminy Wierzbinek
z   30 listopada  2015 roku

w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń
                  użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe
                  Gminy Wierzbinek

Na podstawie uchwały nr 31/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie powierzenia
Wójtowi Gminy Wierzbinek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie 
samorządowe Gminy Wierzbinek oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015 roku, 
poz. 1515; ze zm.) zarządzam:

§ 1. Ustalić, że:
1) cena za najem pomieszczeń w budynku  Urzędu Gminy Wierzbinek wynosić będzie 

12,8 zł za metr 2 – miesięcznie  za wynajęcie  pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń 
wspólnych .

2) cena za najem pomieszczenia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbinek wynosić 
będzie 50,00 złotych za dobę

3) cena za najem pomieszczenia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbinek na potrzeby 
szkoleń i konferencji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego wynosić będzie 300,00 
złotych netto za dobę/ plus Vat /

4) cena za najem pomieszczenia w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy 
Wierzbinek / typu: biura w budynku Urzędu ,szkoły Podstawowe, Gimnazja, świetlice 
wiejskie – w zależności od czasu oraz ilości wynajmowanych pomieszczeń/
a/ 1 200,00 zł brutto za miesiąc najmu sal pod potrzeby oświatowe
b/ 500,00 zł brutto za miesiąc najmu sal na kursy, prelekcje, warsztaty, szkolenia, cykliczne 
spotkania,
c/ 300,00 zł brutto za najem biura pod potrzeby działalności gospodarczej do 30 m2,
d/ 600,00 zł brutto za najem biura pod potrzeby działalności gospodarczej  powyżej 30 m2,
e/ 200,00 zł brutto za najem sal na imprezy typu :/ uroczystości rodzinne i inne/

            f/ 300,00 zł brutto za rok za najem sal na potrzeby kursów prawa jazdy.
            g/150,00 zł brutto  za miesiąc najmu w innych przypadkach jak w pkt.a-d.
            h) 30,00 zł brutto za rok najmu placów, skwerków .
§ 2.  1. Ustalić, że : podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Wierzbinek 
cena za najem miejsca na placu wynajmowanym wynosić będzie:
          1/ 1 500,00 złotych brutto  od stoiska z piwem i gastronomią,
          2/  300,00  złotych brutto  od stoiska z gastronomią bez piwa,
          3/  150,00  złotych brutto  od stoiska- pozostali handlujący/ kwiaty, krzewy, wata lody i inne/
         4/  400,00  złotych brutto place zabaw, wesołe miasteczko, cyrk itp.
         5/ 600,00 złotych brutto za udostepnienie amfiteatru.
Opłat wskazanych wyżej nie pobiera się, jeżeli wystawca nie jest podmiotem handlującym.

2. Ceny ustalone w ust. 1 nie obejmują kosztów zużycia energii i przyłączeń innych mediów, z 
których korzystanie okaże się konieczne w czasie imprezy. Koszty zużycia energii i innych 
mediów ustalone będą przy zastosowaniu urządzeń pomiarowych w ustalonej stawce, a 
jeżeli nie będzie możliwy pomiar zużycia najemca zobowiązany jest uiścić zryczałtowaną 
opłatę za energię elektryczną w wysokości 30,00 złotych brutto od każdego urządzenia 
elektrycznego przyłączonego do sieci.

3. Cena za najem miejsca jak w ust. 1 i 2 może zostać ustalona w innej wysokości w drodze 
negocjacji zainteresowanego podmiotu i Wójta Gminy Wierzbinek, jeżeli podmiot ten 
zamierza zająć w ciągu stoisk co najmniej 10 metrów bieżących wzdłuż przejścia dla 
zwiedzających, albo zająć powierzchnię co najmniej 30 m placu, niezależnie od długości 
wystawy w ciągu stoisk.



4. Cena za korzystanie z działek stanowiących własność Gminy Wierzbinek, na potrzeby 
organizowanych imprez (wesołe miasteczko, cyrk, imprezy okolicznościowe itp.) wynosić 
będzie 250,00 złotych za okres od dnia udzielenia zezwolenia na korzystanie do 2-go dnia 
włącznie; rozpoczęcie korzystania z placu przez następny okres 2- dniowy zobowiązuje do 
dokonania kolejnej opłaty w wysokości 250,00 złotych brutto.

5.  Za wynajęcie  altany  grillowej przy jeziorze w Zakrzewku na jeden dzień ustala się kwotę 
60,00 złotych brutto.

§3. Ustalić, że cena za korzystanie z działek stanowiących własność Gminy Wierzbinek na 
potrzeby wykonywania statutowej działalności przez jednostki organizacyjne inne niż wskazane w 
§  4, w szczególności w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, wynosi 5,00 
złotych za 1 m zajmowanej powierzchni miesięcznie.

Cena, o której mowa w ust. 1 nie obowiązuje, jeżeli podstawą ustalenia opłaty za korzystanie
z działki stanowiącej własność Gminy Wierzbinek jest cena ustalona w drodze przetargu.

§  4.1. Zapłaty za najem nie ponoszą organy jednostek samorządu mieszkańców Gminy 
Wierzbinek.

2. Wójt Gminy Wierzbinek może ustalić inną wysokość ceny, albo odstąpić od pobierania 
opłaty, jeżeli jest to uzasadnione względami społecznymi.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 38a/2015  Wójta Gminy Wierzbinek z 6 lipca 2015  roku w sprawie 
cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń   użyteczności publicznej stanowiących 
mienie samorządowe  Gminy Wierzbinek

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


