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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia.R..potdeie(rlr.ks... . 2018 r.

w sprawie okreSlenia sposobu ustalania cen roplat za korzystanie z uslug komunalnych
o charakterze u2yteczno5ci publicznej orcz za korzystanie z obiekt6w i urzqdzei
u2yteczno5ci publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz uchwaly Nr XLll/513/09 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie upowa2nienia
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do okreSlenia sposobu ustalania cen
i oplat za korzystanie z uslug komunalnych o charakterze u2yteczno6ci publicznej oraz za
korzystanie z obiekt6w i urz4dzefi u2yteczno6ci publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

- zarzqdzam, co nastgpuje:'

sl
1. Ustalam miesigczne, minimalne stawki netto czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali

uzytkowych oraz pomieszczelr stanowiqcych wiasno5c Gminy Czerwionka-Leszczyny
lub pozostajqcych dyspozycji Gminy i Miasta Czen,uionka-Leszczyny, w tym jej
jednostek organizacyjnych.

2. Stawki, o kt6rych mowa w ust. 1 sq stawkami wyjSciowymi do przetarg6w oraz stanowiq
stawki minimalne dla lokali wynajmowanych bez przetargu i wynoszq:
1) za lokale uslugowe w tym nie wymienione w pozostalych - '10,00 zl,

punktach
2) za lokale pzeznaczone na gabinety medyczne - 10,00 zl,
3) za lokale handlowe bran2y spozywczej i przemyslowej - 10,00 zl,
4) za lokale gastronomiczne ibary piwne - 10,00 zl,
5) za lokale biurowe nie zajmowane na cele - 10,00 zl,

administracji publicznej
6) za lokale pzeznaczone na plac6wki bankowe - 15,00 zl,
7) zalokale aptek i punkt6w aptecznych - 15,00 zl,
B) zagaraZe - 5,00 zl,
9) za hurtownie - 5,00 zl,

10) za magazyny i sklady towarowe - 3,00 zl,
11) za lokale na cele statutowe organizacji

spoleczno-politycznych i stowarzyszeri - 2,00 zl,
12) zalokale dla organizacji po2ytku publicznego - 0,50 zt,
13) za piwnice nie bgdqce magazynami i skladami

towarowymi oraz inne pomieszczenia potozone
w kondygnacji podziemnej budynku i na strychach,
jak rownie2 za pomieszczen ia gospodarcze w tym
wolnostojqce - 2,00 zl,

14) za zaplecza i powierzchnie wsp6lne przy lokalach
u2ytkowych wymienionych w pkt 1-13 - 70 % stawki dla

lokalu, do kt6rego
przynale2q.



15) za lokale zajgte przez instytucje kultury w rozumieniu
przepis6w o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej - 4,00 zl,

16) za lokale zlqte przez podmioty Swiadczqce uslugi
zwiqzane z ratownictwem medycznym - 6,00 zl.

3. W przypadku, gdy przetarg organizowany jest na najem lokalu, w kt6rym mo2e
byc prowadzona dzialalnoSd z zakresu r62nych bran2, minimalna stawka wyj6ciowa do
przetargu ustalana jest na poziomie najwigkszej minimalnej stawki wyj6ciowej spoSr6d
bran2 dopuszczonych do postqpowania przetargowego, okreSlonych w niniejszym
zarzqdzeniu.
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1 . Ustalam minimalne godzinowe stawki czynszu netto za:

1) najem pomieszczei w budynkach szkol i przedszkoli w nastgpujqcej wysokoSci:
a) sale gimnastyczne - 20,00 zl,

- 1,00 zl dla stowarzyszei i klub6w sportowych
z terenu Gminy Czerwionka -Leszczyny,

b) sale lekcyjne - 5,00 zl na cele dydaktyczne, w tym naukg jqzyk6w
obcych,

- 20,00 zl na cele pokaz6w, demonstracji, kiermaszy itp.,
2) dora2ny najem w budynkach ptzeznaczonych na cele kultury w nastgpujqcej

wysoko6ci :

a) sale o powierzchni wigkszej ni2 200 m2 - 20,00 zl,
b) sale o powierzchni 100-199 m'? - 15,00 zl,
c) sale o powierzchni 50-99 m2 - 12,00 zl,
d) sale o powierzchni poni2ej 50 m' - 8,00 zl,

3) dora2ny najem w budynkach Urzgdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
a) sala posiedzei Rady Miejskiej - 20,00 zl,
b) inne pomieszczenia - 10,00 zl.

n 2. Za wynajem sali z zapleczem kuchennym (Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach)
ustalam minimalnq stawkq dziennq czynszu netto w wysokosci 220,00 zl.

3. Za dora2ny najem klubu Ciosek ustalam minimalne stawki czynszu netto:
- 150,00 zl ldobg
- 10,00 zl / godzinq.

4, Za nlem na terenie szk6t lokali na potrzeby gabinet6w profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej ustalam miesiqcznq minimalnq stawkg czynszu netto za 1 m2
powierzchni w wysokoSci - 1,50 zl.

5. Stawki, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 obejmujq :

1) czynsz wlaSciwy,
2) oplaty za energig elektrycznq, c.o. otazwodq zu2ylqw zwiqzku z wynajmem sali,
3) oplaty za energig elektrycznq, c.o. otaz wodg w zwiqzku z korzystaniem z powierzchni

wsp6lnych.
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Zapisy pkt 1 i 2 nie dotyczq stowarzyszeh sportowych majqcych siedzibg na terenie Gminy
Czenvionka-Leszczyny, ktore korzystajq z wymienionych obiektow na podstawie
odrqbnych um6w.

2. Ustalam oplaty w formie bilet6w wstgpu dla os6b korzystajqcych z kqpieliska
w Czerwionce-Leszczynach:

1. Ustalam minimalne godzinowe stawki
sportowych adm in istrowanych ptzez
w Czerwionce - Leszczynach:

1) boisko do pilki no2nej

- biletu normalnego
- dla biletu ulgowego

rezenvacja basenu na 1 godz.

2) boiska do pozostalych gier zespolowych caly kompleks
3) wybrane boisko
4) korty tenisowe
5) sale gimnastyczne
6) silownie
7) st6i tenisowy

1) dzieci do ukoriczenia 6 roku 2ycia
2) dzieci po ukorlczeniu 6 roku 2ycia, mlodzieZ
3) szkolna za okazaniem legitymacji
4) studenci do ukoiczenia 26 roku zycia za okazaniem
5) pozostale osoby dorosle

czynszu netto za korzystanie z obiekt6w
Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji

- 50,00 zl,
- 30,00 zl,
- 15,00 zl,
- 10,00 zl,
- 20,00 zl,
- 5,00 zl,
- 4,'10 zl.

- wstgp wolny,

- 2,50 zl,
legitymacji - 3,00 zl,

- 5,00 zl,

- 0,10 zl,
- 0,05 zl,
- 180,00 zl,

3)
4)
5)

6)

6) dzieci przedszkolne iszkolne z terenu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w grupach zorganizowanych - wstqp wolny,

7) osoby sprzedajqce artykuly przemyslowo-sportowe i spo2ywcze - 30,00 zl.

3. Ustalam oplaty w formie bilet6w wstgpu za jednq godzing dla osob korzystajqcych
z krytej ptywalni w Czerwionce-Leszczynach:
1) dzieci do ukonczenia 6 roku zycia - wstqp wolny,
2) dzieci po ukoiczeniu 6 roku 2ycia, mlodziez

szkolna za okazaniem legitymacji - 2,50 zl,
studenci do ukohczenia 26 roku zycia za okazaniem legitymacji - 3,00 zl,
pozostale osoby dorosle - 6,00 zl,
w okresie ferii szkolnych dzieci powy2ej 6 roku 2ycia
oraz mlodzie2 szkolna za okazaniem legitymacji
dzieci przedszkolne i szkolne z terenu Gminy

- 1,00 zl,

Czerwion ka-Le szczyny w grupach zorganizowanych,
zgodnie z harmonogramem - wstep wolny,

7) oplata za ka2dq minutq po uptywie godziny korzystania z plywalni dla:

8)

e) za korzystanie z basenu na podstawie karnetu waznego na okres 3 miesigcy
w danym roku do 31 grudnia, uprawniajqcego do 14 godzin korzystania z basenu
przez dzieci po ukohczeniu 6 roku 2ycia, mlodzie2 szkolnq - 25,00 zl, studentow do
ukohczenia 26 roku Zycia za okazaniem legitymacji - 30,00 zN, a pozostale osoby
doros+e - 60,00 zl. Postanowienie pkt 7 stosuje sig odpowiednio po przekroczeniu
zadeklarowanego limitu czasu wyra2onego w petnych godzinach.

4. Przez korzystanie z krytej ptywalni rozumie sie czas od momentu spzeda2y biletu do
momentu skasowania biletu przy wyjSciu w miejscu wyznaczonym przy kasie.
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Wysoko6c czynszu za nfem innych czgSci obiekt6w szk6l i przedszkoli
ptzeznaczonych na cele kultury i kultury fizycznej, mo2e byc wynikiem negocjacji
umowy, zaakceptowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czenauionka-Leszczyny.

otaz
stron

Stosowane w wyjqtkowych sytuacjach
minimalnych stawek czynszu wymagajq
Leszczyny.

s5
odstqpstwa od ustalonych
zgody Burmistrza Gminy i
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wS1,2i3ust.1
Miasta Czenvionka-

Wykonanie ZazEdzenia powierzam dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, dyrektorom pozostalych jednostek organizacyjnych Gminy
oraz naczelnikom Wydzialow Urzqdu Gminy i Miasta Czeruuionka-Le szczyny.

s7
Traci moc Zarzqdzenie nr 658/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 grudnia 20'1 5 roku w sprawie okreSlenia sposobu ustalania cen i opiat za
korzystanie z uslug komunalnych o charakterze u2ytecznoSci publicznej otaz za
korzystanie z obiektow i urzqdzei u2ytecznoSci publicznej Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny,

s8
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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