UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu w obiektach
sportowo-rekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie Gminy Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 134, poz.777) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące opłaty z tytułu korzystania z zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach
oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pszczółki:
1. IMPREZY SPORTOWE
1) grupy zorganizowane - organizator imprezy spoza terenu gminy:
a) opłata za korzystanie ze stadionu - 25 zł/godz. plus podatek VAT,
b) opłata za korzystanie ze stadionu i zaplecza sportowego - 40 zł/godz. plus podatek VAT,
2) grupy zorganizowane - organizator imprezy z terenu gminy:
a) nie pobiera się opłaty za korzystanie ze stadionu,
b) opłata za korzystanie ze stadionu i zaplecza sportowego - 15 zł/godz. plus podatek VAT.
W przypadku organizowania imprez dla dzieci i młodzieży, organizatorem (osobą wynajmującą) musi
być osoba pełnoletnia.
2. IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE - stawki za 1 dzień
a) sprzęt rozrywkowy, np. karuzele, strzelnice, zabawki dmuchane wielkogabarytowe - 7 zł/m2 plus podatek VAT,
b) stoiska pod małą gastronomię - 20 zł/m2 plus podatek VAT,
c) stoiska oferujące sprzedaż pozostałych artykułów spożywczych - 5 zł/m2 plus podatek VAT,
d) stoiska oferujące sprzedaż dewocjonaliów, rękodzieł, wyrobów rzemieślniczych własnej produkcji - 5 zł/m2 plus
podatek VAT,
e) namiot cyrkowy plus zaplecze - 2 zł/m2 plus podatek VAT,
f) pozostałe - 15 zł/m2 plus podatek VAT.
§ 2. Ustala się następujące stawki czynszu za najem lokali komunalnych, stanowiących własność Gminy
Pszczółki:
1. PRZYJĘCIA WESELNE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH:
a) Skowarcz - 1.000 zł plus podatek VAT,
b) Różyny - 1.000 zł plus podatek VAT,
c) Żelisławki - 1.000 zł plus podatek VAT,
d) Kleszczewko - 700 zł plus podatek VAT,
e) Rębielcz - 200 zł plus podatek VAT.
Powyższe stawki nie obejmują kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków oraz wywozu nieczystości
stałych.
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2. PRZYJĘCIA OKAZJONALNE (komunijne, prymicje, osiemnastki, stypy itp.)
a) dla mieszkańców gminy - 50% stawek określonych w ust.1, z wyjatkiem stypy,
b) w przypadku stypy - zwalnia się mieszkańców gminy z opłat,
c) dla osób spoza gminy - 75% stawek określonych w ust.1.
3. WYNAJEM ŚWIETLICY w miejscowości ULKOWY na przyjęcia okazjonalne:
a) dla mieszkańców gminy - 50 zł plus podatek VAT,
b) dla osób spoza gminy - 100 zł plus podatek VAT,
4. WYNAJEM LOKALI z przeznaczeniem na organizowanie nieodpłatnych szkoleń, zajęć pozalekcyjnych,
kursów itp.:
a) dla dorosłych - 30 zł/godz. plus podatek VAT,
b) dla dzieci i młodzieży uczącej się - 5 zł/godz. plus podatek VAT,
c) dla grup zorganizowanych, w których ponad 50% uczestników stanowią osoby spoza terenu Gminy Pszczółki 50 zł/godz. plus podatek VAT,
d) dla grup mieszanych (dorośli, dzieci i młodzież) - 20 zł/godz. plus podatek VAT.
5. WYNAJEM SZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ - 15 zł/godz. plus podatek VAT.
6. NAJEM LOKALI Z PRZEZNACZENIEM NA:
a) garaż - 3 zł/m2 plus podatek VAT,
b) gabinet lekarski - 5 zł/m2 plus podatek VAT,
c) prowadzenie innej działalności - 6 zł/m2 plus podatek VAT.
7. Ustala się obowiązek wniesienia kaucji w wysokości 1.000 zł za najem świetlic w Skowarczu, Różynach
i Żelisławkach.
§ 3. Zwalnia się z opłat za korzystanie ze stadionu wraz z zapleczem sportowym grupy szkolne i grupy
prowadzone przez samorząd lub organizacje pozarządowe z terenu gminy.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta do zmiany lub odstąpienia od naliczenia stawek
i kaucji wymienionych w uchwale.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Tracą moc uchwały:
- nr XXXIII/333/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za najem użytkowy
Zaplecza Sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu na obiektach sportowo-rekreacyjnych podczas
organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Pszczółki,
- nr XII/100/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/333/06
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach
ogłoszeń.
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Uzasadnienie
W dotychczas obowiązującej uchwale w sprawie opłat za najem obiektów i lokali oraz dzierżawy gruntu, nie była
ujęta świetlica w Żelisławkach, a kwota za najem świetlicy w Kleszczewku nie uwzględniała standardu lokalu po
remoncie. Ponadto uchwała ta była częściowo nowelizowana. W związku z tym pojawiła się konieczność podjęcia
nowej, ujednoliconej uchwały, obejmującej swoim zakresem wszystkie lokale.
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