
S URMISTRZ
GMINY iMIASTA

Czenrv ionka- L-aszcamv

ZAP4ADZENTE Nr 598/13

Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny
z dnia 27 grudnia 2013r.

W sprawie okre6lenia sposobu ustalania cen j oplat za korzystanie z uslugkomunalnych o charakterze u2yteczno6ci publicznej oraz za korzystaniez obiekt6w i urzqdzef u2ylecznosci publicznej cminv i MiastaCzenryion ka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt_3 ustawy z dnia 8 marca 1g90r. o samorzqdziegminnym (t. j' Dz. U. z 201^3 r., poz. 5g4 z po2n. zm.) otaz uchwalyNr XLll/513/09 Rady Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach z dnia27 listopada 2009r.W sprawie upowaZnienia Burmistrza Gminy i Miasta do okreSlenia sposobu ustalaniacen i oplat za korzystanie z y:lyg komunalnych o charakterze uzytecznoScipublicznej oraz za korzystanie z obieki6w i urzqdzefi uzytecznoJci-puoticznej Gminyi Miasta Czenrrionka-Leszczyny,

zarz4dzam, co nastgpuje :

s1.
1' Ustalam miesigczne minimalne stawki netto czynszu najmu za 1m2 powierzchni
lokali uzytkowych oraz pomieszczefi stanowiqcyin wlasnosc Gminy Czerwionka-
Les_zczyny lub pozostajqcych w jej dyspozyqi.
2' Stawki, o ktorych mowa w ust. 1 sq stawkami wyj6ciowymi do przetargow oraz
stanowiq stawki minimalne dla lokali wynajmowanych-bez przetargu i wynoszE:
1) za lokale uslugowe _ 10,b0zl,
2) za lokale przez.naczone na gabinety medyczne - 12,OOzl,
3) za lokale handlowe branzy spozywczej i przemystowej - 10,0021,
!) za lokale gastronomicznej i bary piwne - to,oozl,
5) za lokale biurowe nie zajmowane na cele - 10,0021,

administracji publicznej
6) za lokale przeznaczone na plac6wki bankowe, lombardy
7) za lokale aptek i punkt6w aptecznych
8) za garahe
9) za hurtownie
10) za magazyny i sklady towarowe
11) za lokale na cele statutowe organizacji
spoleczno-pol itycznych i stowa zyszen
12) za lokale dla organizaqi polytku publicznego
13) za piwnice nie bqdqce magazynami i sktadlmi
towarowymi oraz inne pomieszczenia polozone
w kondygnacji podziemnej budynku i na strychach,
jak r6wnie2 za pomieszczenia gospodarcze
w tym wolnostojqce
14) za zaplecza i powierzchnie wspolne przy lokalach - 70%
uzytkowych wymienionych w pkt 1-12 stawki dla lokalu,

do ktorego przynale2q.

- 15,0021,
- 15,0021,
- 5,0021,
- 5,0021,
- 3,0021,
- 2,0021,

- 0,5021,
- 2,0021,



3' W przypadku, gdy przetarg organizowany jest na najem lokalu, w ktorym moze bycprowadzona dzialalnoS6 z zakresu r6znych bran2, minimalna siawka wyjSciowa doprzetargu ustalana jest na poziomie najwigkszej minimalnej stawki wyjSciowejsposr6d branz dopuszczonych do postqpowani'a przetargowego, okresronychw nin iejszym zarzqdzeniu.

s2.
1. Ustalam minimalne godzinowe stawki czynszu netto za:
1) najem pomieszczen w budynkach szk6f iprzedszkoli w nastqpujqcej wysokosci:a) sale gimnastyczne - 20,0021,

- 1,0021 dla stowa rzyszefi i klub6w
sportowych z terenu Gminy
Czeruyion ka-Leszczyny,

- 5,0021na cele dydaktyczne, w tym
naukg jgzyk6w obcych,

- 20,0021na cele pokaz6w, demonstracji,
kiermaszy itp.

2) doralny najem w budynkach przeznaczonych na cele kultury w nastgpuiqcejwysokoSci:
a) sale o powierzchni wigksze) niZ 200m2 _ 20,OOzl,
b) sale o powierzchni 100-1g9m2 _ 15,,0021,
c) sale o powierzchni 50-99m2 _ 12,,OO:zN,
d) sale o powierzchni ponizej S0m2 - g,00zl,
3) doraZny najem w budynkach Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
a) sala posiedzefi Rady Miejskiej - 20,0021,
b) inne pomieszczenia - 10,0021.
2. ̂ za wynajem sali z zapleczem kuchennym (wiejski Dom Kulturyw Szczejkowicach) ustalam minimalnq stawkg dziennq czynszu netto w wysoko5ci
220,0021.
3. Za dora2ny najem klubu Ciosek ustalam minimalne stawki czynszu netto:

- 150,00 zl / dobg
- 10,00 zl I godzing

4. Stawki, o ktorych mowa w ust. 1,2 oraz 3 obejmujq:
1) czynsz wtaSciwy,
2) optaty za energiq elektrycznE, c.o. oraz wodq zu2ylqw zwiqzku z wynajmem sali,
3) oplaty za energiq elektrycznq, c.o. oraz wodg w zwiqzku z korzystaniem
z powierzchni wsp6lnych.

s3.
1. Ustalam minimalne godzinowe stawki czynszu netto za korzystanie z obiekt6w
sportowych administrowanych przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Cze nruion ce-Leszc zy nach:
1) boisko do pilki noznej - 50,0021,
2) boiska do pozostatych gier zespolowych
caty kompleks - 30,0021,

b) sale lekcyjne

wybrane boisko
3) korty tenisowe

-15,002N,
- 10,0021,

4) sale gimnastyczne - 20,0021,



5) silownie - S,00zl,
6) stol tenisowy - 4,102/-
Zapisy pkt 1 i 2 nie dotyczqstowarzyszeri sportowych majqcych siedzibg na terenieGm iny czenryionk a-Leszczyny, kto re t<orzysiali . *y,,' i"n ion ych obiektow n apodstawie odrqbnych umow.
2' Ustalam oplaty w formie biletow wstqpu dla osob korzystajq cych z kqpieliskaw Cze nrvio n ce- Leszc zy nach
1) dzieci do ukoriczenia 6 roku zycia - wstgp wolny,2) dzieci po ukoriczeniu 6 roku zycia,
mlodzie2 szkolna za okazaniem iegitymacji - 2,i0zl,3) studenci do ukoriczenia 26 roku-2ycia
za okazaniem legitymacji 3,0021,4) pozostate osoby dorosle - 5,0021,5) dzieci przedszkolne i szkolne z terenu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w grupach zorganizowanych - 1,0021,6) o.soby sprzedaiqce artykuty przemyslowo-sportowe i spozyw cze -gri,oorr.
3' Ustalam optaty w formie biletow witqpu za ieonq godzinq dla os6b korzystajqcych
1 krylej plywalni w Czenryionce-Leszczynach:
1) dzieci do ukoriczenia 6 roku zycia wstgp wolny,2) dzieci po ukonczeniu 6 roku 2ycia,
mlodzie2 szkolna za okazaniem legitymacji - 4,0021,
3) studenci do ukoficzenia 26 roku 2ycia
za okazaniem leg itymacji
4) pozostale osoby dorosle
5) w okresie ferii szkolnych dzieci powyzej 6 roku 2ycia
o raz mlod zieZ szkolna za okaza n ie m leg itym acj i
6) dzieci przedszkolne i szkolne z terenu
Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny
w g ru pach zorganizowa nych wedtug ha rmonog ram u
korzystania zkrytej ptywalni 30,0021,
7) optata zaka2dq.minutg po uphrrwie godziny korzystania z plywalni - d,1ozl dla
biletu normalnego i 0,05zl zl dla biletu ulgowego,
8) rezenruacja basenu na 1 godz 1g0,0021,
9) za korzystanie z basenu na podstawie karnetu waznego na okres 3 m-cy w danym
roku do 31 grudnia uprawniajqcego do 14 godzin korzystania z basenu przez dzibcipo ukofczeniu 6 roku Zycia, mlodziez szkolnq - 40,OOzl, student6w do uko6czenia
26 19ku Zycia za okazaniem legitymacji - 45,00 zl, a pozostate osoby dorosle

70,0021. Postanowienie pkt 7 stosuje siQ odpowiednio po przekroczeniu
zadeklarowanego limitu wyra2onego w petnych godzinach.
4. Przez korzystanie z krytej ptywalni rozumie siq czas od momentu sprzedazy biletu
do momentu skasowania biletu przy wyjSciu w miejscu wyznaczonym przy kasie.

s4.
WysokoS6 czynszu za najem innych czgsci obiektow szkot i przedszkoli orazptzeznaczonych na cele kultury i kultury fizycznej, moze byi wynikiem negocjacji
stron umowy, zaakceptowanym pzez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

- 4,5021,
- 7,0021,

- 3,0021,



s5.
stosowane.w wyjqtkowych sytuacjach odstgpstwa od ustalonych w s 1, 2 i 3ust. 1minimalnych stawek czynszu wymagaiq zgody Burmistiza ciriny i MiastaCze nrvio n ka- Leszczyn y.

s6.
Wykonanie zarzqdzenia powierzam dyrektorowi zakladuGospodarki Mieszkaniowejoraz dyrektorom jednostek organizacylnych Gminy i naczelnikom Wydzialow UrzgduGminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.

s7.
Traci moc zarzqdzenie nr g5/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczynyz dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie okreSlenia sposobu ustalania cen i oplat zakorzystanie z ustug. komunalnych o charakterz 

" 
,)yr"".nosci publicznej otaz zakorzystanie z obiektow i uizqdzen ulylecznosci publicznej Gminy i MiastaCzenruionka-Leszczyny.

s8.
zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 2 stycznia 2014 roku.
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