
Zarządzenie Nr 37.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 6 marca 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku  
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice Wójt Gminy Sieroszewice zarządza, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej  w Sieroszewicach: 
1) z hali (płyty głównej) wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 60,00 zł netto/godz., 
2) z siłowni wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 5,00 zł netto/ bilet jednorazowy oraz 30 zł netto/ 
karnet na miesiąc, 
3) z salki korekcyjnej – 20,00 zł netto/godz. 
 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielowsi: 
1) z sali (płyty głównej) wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 40,00 zł netto/godz.; 
2) z sali korekcyjnej – 20,00 zł netto/godz. 
 

§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 30,00 zł netto/godz. za korzystanie z jednej sali dydaktycznej w:  
1) Szkole Podstawowej w Masanowie, 
2) Szkole Podstawowej w Ołoboku im ks. Józefa Kuta, 
3) Szkole Podstawowej w Parczewie, 
4) Szkole Podstawowej w Rososzycy, 
5) Szkole Podstawowej w Sieroszewicach, 
6) Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, 
7) Szkole Podstawowej w Wielowsi, 
8) Szkole Podstawowej w Zamościu. 
 

§ 4. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cele 
reklamowe w wysokości: 
1) reklama wewnątrz i na zewnątrz obiektu lub urządzeniu użyteczności publicznej – 20,00 zł 

netto/m2, opłata miesięczna; 
2) reklama wewnątrz i na zewnątrz obiektu lub urządzeniu użyteczności publicznej – 60,00 zł 

netto/m2, opłata kwartalna; 
3) reklama wewnątrz i na zewnątrz obiektu lub urządzeniu użyteczności publicznej – 100,00 zł 

netto/m2, opłata półroczna; 
4) reklama wewnątrz i na zewnątrz obiektu lub urządzeniu użyteczności publicznej – 160,00 zł 

netto/m2, opłata roczna. 
 

§ 5. Ustala się opłatę za korzystanie z Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława Malinowskiego 
w Sieroszewicach w wysokości 200 zł netto/godz. 
 
§ 6. Wysokość opłat ustalonych w § 1-5 powiększa się o należny podatek od towarów i usług. 
 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz innym 
osobom zarządzającym obiektami użyteczności publicznej. 
 
§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością 
Gminy Sieroszewice z późn. zm. 
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 Wójt Gminy 
/-/Anatol Piaskowski 



 
Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr 37.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 6 marca 2020 roku 

 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Sieroszewice 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Cytowane uprawnienia organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Na podstawie 
art. 4 ust. 2 o gospodarce komunalnej Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę Nr IV/18/07 z dnia  
2 marca 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia 
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice. W oparciu  
o uprawnienia wynikające z § 1 podjętej uchwały Wójt Gminy Sieroszewice wydał zarządzenie  
Nr 58.2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice z późn. zm., nie stanowiące aktu 
prawa miejscowego.  W orzecznictwie zaczyna przeważać pogląd, że uchwały wydane na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej są aktami prawa miejscowego, co w konsekwencji 
należy rozumieć, że aktem prawa miejscowego będzie również akt podjęty przez organ wykonawczy  
w ramach subdelegacji unormowanej w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy.  

W oparciu o powyższe uchylenie dotychczasowego zarządzenia Nr 58.2019 Wójta Gminy 
Sieroszewice i wydanie nowego  stanowiącego akt prawa miejscowego jest uzasadnione.  

 

Wójt Gminy 
/-/Anatol Piaskowski 

 


