
ZARZĄDZENIE  Nr 81/2013 
BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE 

z dnia 24 września 2013r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu. 
 

 
Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie   gminnym (Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§1. Ustala się wysokość opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu: 

1) za udostępnienie sprzętu i boiska hali do ćwiczeń: 
a) za godzinę od poniedziałku do piątku - 60,00zł brutto  (w tym VAT 8%); 
b) za godzinę w sobotę i niedzielę (min. 2 godz.) - 75,00 zł brutto (w tym VAT 8%); 

 
2) za udostępnienie sprzętu i boiska hali do ćwiczeń dla młodzieŜy uczącej się systemem     

          stacjonarnym (w druŜynie korzystającej z w/w zasad musi być  minimum 50%  osób     
          uprawnionych  – za okazaniem  legitymacji szkolnej) oraz dla druŜyn uczestniczących       
          w rozgrywkach ALHPN:     
          a)  za godzinę od poniedziałku do piątku - 30,00 zł brutto ( w tym  VAT 8%);  
          b)  za godzinę w sobotę i niedzielę ( min. 2 godz.) - 45,00 zł brutto (w tym VAT 8%); 
 

3) za udostępnienie sprzętu i boiska  hali do ćwiczeń w czasie ferii i wakacji:   
a)  za godzinę od poniedziałku do piątku - 60,00 zł brutto (w tym VAT 8%); 
b)  za godzinę w sobotę i niedzielę - 80,00 zł brutto (w tym VAT 8 %); 

 
4) za udostępnienie sprzętu i boiska  hali do przeprowadzenia zajęć  ruchowych z  zakresu 

promocji zdrowia:  
a) za godzinę - 38,00 zł brutto (w tym 8% VAT); 

 
5) wynajem   powierzchni  reklamowej  (banery  reklamowe  wiszące,  stojące, stałe i  przenośne) 

a) za  1m2  powierzchni reklamowej  - 65,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 
           b) zwalnia się z opłat za powierzchnię reklamową  patronów medialnych,  sponsorów,     

    oraz  organizatorów  imprez. 
 

§ 2. Udostępnienie sprzętu i boiska hali  nie  objęte  niniejszym  cennikiem oraz wynajem hali      
       nie związany z  działalnością  rekreacyjno-sportową  podlega indywidualnym     
       negocjacjom zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 3. Traci  moc  zarządzenie  Nr 1/2013  Burmistrza  Gminy i Miasta  Jastrowie z dnia                       
       02 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem Hali                          
       Widowiskowo-Sportowej  w  Jastrowiu. 
  
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Sportu, Promocji,  
       Rekreacji  i Turystyki  Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 września 2013r.                                       

                                                                                                        


