
 

Zarządzenie Nr 25/13 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad wynajmowania i obciążania 

nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu w placówkach 

oświatowych, stanowiących własność gminy Trzcianka 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.           

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 17 

uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009 

roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż  3 lata (Dz. Urz. 

Województwa Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3598)  - zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zarządzenie określa zasady wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania 

nieruchomości na okres do 3 lat oraz stawki opłat za najem/dzierżawę oraz 

obciążanie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Trzcianka       

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka. 

 

§ 2. 1. Nieruchomości lokalowe i gruntowe, mogą być wynajmowane w drodze 

przetargu ustnego lub ofertowego. 

 

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 mogą być wynajmowane w trybie 

bezprzetargowym, w przypadku bezskuteczności ogłoszonego przetargu. 

 

§ 3. 1. Ustala się następujące minimalne miesięczne stawki czynszu najmu za 

1m
2
 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości: 

1) 15,00 zł – za lokale wynajmowane na cele handlowe (sklepik), 

2) 6,00 zł – gabinet higienistki szkolnej, 

4) 8,00 zł – lokale wynajmowane na cele gastronomiczne (kuchnia, stołówka) 

5) 10,00 zł - za lokale wynajmowane na pozostałe cele (nie wymienione 

powyżej). 

 

2. Ustala się 0,30 zł za 1m
2
 dzierżawy gruntu przeznaczonego na prowadzenie 

działalności usługowej (placu manewrowego). 

 

 

 



3. Ustala się następujące stawki najmu za 1 godzinę: 

1) sala lekcyjna – 10,00 zł (w przypadku wielokrotności wynajmowania), 

2) sala lekcyjna – 20,00 zł (w przypadku jednorazowego wynajęcia), 

3) aula – 50,00 zł, 

4) sala gimnastyczna do 150 m
2
 – 30,00 zł, 

5) sala gimnastyczna do 500 m
2
 – 50,00 zł, 

6) sala sportowa  pow. 500 m
2
 – 70,00 zł, 

7) siłownia – 10,00 zł, 

8) sauna – 25,00 zł. 

 

4. Ustala się minimalną opłatę za korzystanie z pomieszczeń placówek 

oświatowych na organizację przez osoby fizyczne imprez okolicznościowych  

w wysokości 20 zł za 1 godzinę. 

 

5. Podane stawki są wartościami brutto. 

 

6. Czas korzystania z pomieszczeń określa się w pełnych godzinach 

zegarowych i liczy się od zajęcia obiektu przez organizatora do jego opuszczenia. 

 

§ 4. Dopuszcza się zwolnienie z opłaty czynszowej: 

1) organizacje zrzeszające dzieci i młodzież uczącą się,  

2) organizacje pozarządowe,  

3) szkoły, instytucje społeczne oraz osoby fizyczne przeprowadzające akcje 

charytatywne, imprezy kulturalne lub sportowo – rekreacyjne podejmujące 

działania na rzecz promocji gminy, 

4) organizacje i instytucje powołane do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz utrzymania porządku publicznego. 

 

§ 5. Instytucje lub osoby kwalifikujące się do zwolnienia z opłaty, o której 

mowa w § 4 zobowiązane są do pokrycia kosztów zużycia mediów w wysokości 

20 % stawki określonej w § 3 ust. 3. 

 

§ 6. Instytucje, organizacje lub osoby kwalifikujące się do zwolnienia z opłaty 

czynszowej, o której mowa w § 4 składają wnioski do Burmistrza Trzcianki. 

 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy/ 

dzierżawcy, Burmistrz Trzcianki może obniżyć stawki czynszu, nie więcej jednak 

niż o 50 %. 

 

§ 8. Czynsz za najem/dzierżawę płatny jest do 20 dnia każdego miesiąca za 

dany miesiąc. 

 



§ 9. Stawki czynszu podwyższa się z dniem 1 stycznia każdego roku o 3 %, 

poczynając od roku 2014, z wyjątkiem stawek godzinowych określonych w § 3 

ust. 3. 

  

§ 10. Stawki czynszu za najem/dzierżawę, ustalone niniejszym zarządzeniem, 

mają również zastosowanie do umów najmu/dzierżawy, które zostały podpisane 

przed dniem jego obowiązywania. Zmiana wysokości czynszu, w tym, przypadku 

wymaga wypowiedzenia, poza umowami, w których czynsz ustalony jest  

w wyniku przetargu. 

 

§ 11. Ustala się regulamin korzystania z sal sportowych i gimnastycznych, dla 

których właścicielem jest gmina Trzcianka, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 12. Traci moc zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 

2007 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania i obciążania nieruchomości 

oraz stawek opłat z tego tytułu w placówkach oświatowych, stanowiących 

własność gminy Trzcianka. 

 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli. 

 

§ 14. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  

 

 


