
UCHWAŁA NR XV/143/20
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 712 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kłodawa:

Lp. Miejscowość Opis Stawka za wynajem 
brutto w zł

dobowe za 1 
godzinę

1 2 3 4 5

1 Kłodawa sala  1 100,00 
zł 

 100 zł 

2 Chwalęcice sala  700,00 zł  70 zł 
3 Łośno sala  400,00 zł  60 zł 
4 Mironice sala  200,00 zł  30 zł 
5 Różanki duża sala  800,00 zł  70 zł 
7 Różanki Szklarnia sala  200,00 zł  30 zł 
8 Rybakowo sala  400,00 zł  70 zł 
9 Santocko cały obiekt  600,00 zł  70 zł 
10 mała sala  300,00 zł  40 zł 
11 Santoczno sala  400,00 zł  70 zł 
12 Wojcieszyce cały obiekt  600,00 zł  70 zł 
13 jedna z sal  400,00 zł  40 zł 
14 Zdroisko wiata wraz z toaletą  250,00 zł  50 zł 
15 sala  600,00 zł  60 zł 
16 Gminny Ośrodek 

Kultury
pomieszczenia na I piętrze  600,00 zł  70 zł 

17 mała sala z zapleczem na I piętrze  300,00 zł  40 zł 
18 mała sala na parterze  300,00 zł  40 zł 
19 Hale sportowe od poniedziałku do piątku  100 zł 
20 w sobotę i niedzielę  150 zł 
21 mała sala w ZS w Kłodawie (stara sala)  40 zł 
22 Inne obiekty sale przy remizach  300,00 zł  40 zł 
23 Inne obiekty 

sportowe
pomieszczenia w obiektach z zapleczem socjalnym  50 zł 

24 boiska sportowe z zapleczem  50 zł 

2. Obiekty użyteczności publicznej opisane w § 1 w tabeli pod numerem 24 i będącym boiskiem 
sportowym w Rybakowie oraz w Chwalęcicach, podlega wynajmowi od 10.2022 r.

3. Ceny określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmują koszty opłat za media.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kłodawa upoważniony jest do udzielenia 
bonifikaty lub zwolnienia z opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
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§ 3. Traci moc Uchwała IX/73/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa

Andrzej Stanisław Korona
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)
na Radzie Gminy ciąży obowiązek ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Radnej Gminy Kłodawa Bożeny Adamczak wyłącza się możliwość wynajmu „małej sali”
w Różankach.

Ograniczenie podyktowane jest faktem, iż w powyższym pomieszczeniu funkcjonują świetlica dziecięca
i Klub „Senior +. Znajdują się w tutaj urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny.

Wynajem „małej sali” wiąże się z zagrożeniem uszkodzenia znajdującego się tam sprzętu.

Wniosek Radnej został poparty przez Radnych z Różanek oraz Komisje Rady Gminy Kłodawa.
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