
Uchwała Nr XXV/194/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 lutego 2013 r. 

  

w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności 

publicznej 

 

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt.  2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 

zm.). 

      

 Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się opłaty za najem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Kłodawa: 

Lp. Miejscowość Stawka za najem w PLN Podatek VAT 
Dobowa  Za 1 godzinę 

1 2 3 4 5 

1. Kłodawa -  sala 260,00 80,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

2. Chwalęcice   -  sala 200,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

3. Santocko – sala duża (cały obiekt) 

                - sala mała 

200,00 

100,00 

50,00 

25,00 

+ obowiązujący 

podatek VAT 

4. Wojcieszyce – cały obiekt 

                      - sala mała 

(pojedyńcza) 

260,00 

130,00 

50,00 

25,00 

+ obowiązujący 

podatek VAT 

5. Różanki     -  sala przy Zakładzie 

Komunalnym 

100,00 25,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

6. Łośno    -    sala 200,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

7. Santoczno  -  sala 200,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

8. Rybakowo   -   sala 200,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

9. Różanki Szklarnia 150,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

10. Zdroisko    -   wiata 

                  -   sala 

30,00 

250,00 

 

50,00 

+ obowiązujący 

podatek VAT 

11. Mironice   -   sala 150,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

12. Gminny Ośrodek Kultury:  

- pomieszczenia na I piętrze 

- mała sala z zapleczem na I piętrze 

- mała sala na parterze 

 

300,00 

150,00 

150,00 

 

50,00 

30,00 

30,00 

+ obowiązujący 

podatek VAT 

13.  Inne obiekty: sale przy remizach 150,00 50,00 + obowiązujący 

podatek VAT 

14. Hale sportowe: 
-  w dniach od poniedziałku do piątku 

 

- 

 

100,00 

 

Bez  podatek VAT 



-  w sobotę i niedzielę, 

- sala mała w Zespole Szkół w 

Kłodawie (stara sala) 

- 

 

- 

150,00 

 

30,00 

Bez podatku VAT 

 

Bez podatku VAT 

15. Inne obiekty sportowe: 

- pomieszczenia w obiektach z 

zapleczem socjalnym 

- boiska sportowe z zapleczem 

 

- 

 

- 

 

50,00 

 

50,00 

+ obowiązujący 

podatek VAT 

 

2. Ceny określone w ust. 1 nie obejmują kosztów zużytej energii elektrycznej. 

3. Ceny określone w ust.1 nie obejmują kosztów zużycia wody i kosztów ścieków. 

4. Ceny określone w ust.1 nie obejmują kosztów zużycia gazu. 

 

§ 2. Wójt Gminy Kłodawa upoważniony jest do udzielania bonifikaty lub zwolnienia najemcy 

z opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach, między innymi dla potrzeb jednostek 

organizacyjnych Gminy Kłodawa, organizacji społecznych, Rad Sołeckich, świetlic wiejskich 

oraz organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 3. Opłata za wynajem uiszczana jest przez najemcę na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Kłodawa  o numerze 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008  w GBS. Umowy na najem hal 

sportowych podpisuje Dyrektor Szkoły. Wpłaty za najem hal sportowych wpływają na 

rachunek bankowy danej Szkoły, natomiast Szkoła na koniec tygodnia przekazuje środki na 

rachunek bankowy Urzędy Gminy Kłodawa. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/94/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011 roku. 

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

 

/ Andrzej Legan / 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Niniejsza uchwala umożliwia zainteresowanym wynajęcie obiektów gminnych na czas 

krótszy, niż jedną dobę. Obecnie stawki z wyłączeniem sal sportowych nakładały konieczność 

wnoszenia opłaty dobowej, co powodowało rezygnację z najmu osób zainteresowanych. 

Ponadto wprowadza się stawki za wynajem obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i boisk 

przy boiskach sportowych. 

 


