
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022 
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za wynajęcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bartłomieja 
Pitiscusa w Słonem 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty brutto za wynajem sali gimnastycznej z zespołem szatniowo-socjalnym 
w wysokości 120 zł za godzinę. 

2. Opłatę w wysokości 50% wnoszą kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy 
w ramach umów zawartych z Gminą na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Opłata pobierana jest z góry, w formie przelewów na wskazane przez zarządzającego konto bankowe. 

§ 2. Z opłaty zwalnia się: 

1) dzieci oraz uczniów oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Świdnica; 

2) uczniowie kluby sportowe działające przy oddziałach przedszkolnych, przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica; 

3) Gminę, jej jednostki organizacyjne, Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy; 

4) innych organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy 
Świdnica; 

5) innych organizatorów imprez i zajęć organizowanych prze grupy niewymienione w niniejszym 
zarządzeniu, w tym grupy mieszkańców Gminy Świdnica na podstawie pisemnej zgody wójta. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa 
w Słonem. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Świdnica 
 
 

Izabela Mazurkiewicz 
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