
Zarządzenie Nr 114.2016
Burmistrza Drezdenka

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie : ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal i świetlic wiejskich.

Na podstawie  art.  30  ust.  1i2  pkt  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990r  o  samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz w związku z §6 ust.4 Uchwały
Nr  XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej   w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
zasad  korzystania   z  sal  wiejskich  oraz  ich  wyposażenia  stanowiących  własność  Gminy
Drezdenko 

zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam stawkę czynszu za wynajem sal i świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia
komunalnego Gminy Drezdenko  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. 1.Ustalone w §1. stawki czynszu nie zawierają podatku od towarów i usług oraz podatku 
od nieruchomości.
2. Czynsz obejmuje ryczałtową opłatę za energię elektryczną, cieplną.
3. Czynsz nie obejmuje opłaty za: wodę, ścieki, opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
odbiór  odpadów komunalnych.,  których  rozliczenie  nastąpi  zgodnie z  odczytem zużycia  i
ilością wytworzonych odpadów komunalnych.
4.Ustalam stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych zgodnie z załącznikiem
nr 2 do zarządzenia.
5.Ustalone w §2 ust.4 stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług. 

§3.Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Gminnej  i
Ochrony Środowiska.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



 Załącznik Nr 1
                                                                      do Zarządzenia  Nr 114.2016

                                                    Burmistrza Drezdenka
                                                                        z dnia 30 grudnia 2016 roku

STAWKI CZYNSZU ZA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 
W GMINIE DREZDENKO

Miejscowość Opłata za  dobę 
wynajęcie  sali w zł.

Opłata za 1 godzinę
wynajęcia sali w zł.

Sala Niegosław, W okresie od stycznia do grudnia-100,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00zł

Sala Lipno, W okresie od stycznia do grudnia-180,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala Drawiny, W okresie od stycznia do grudnia-100,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala Osów, W okresie od stycznia do grudnia-120,00zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala Trzebicz, W okresie:
- od października do kwietnia-210,00zł

- od maja do września 180,00zł

W okresie:
- od października do kwietnia 20,00zł

- od maja do września 15,00zł
Sala 
Trzebicz Nowy

W okresie od stycznia do grudnia-100,00zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala Gościm, W okresie od stycznia do grudnia -150,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala 
Goszczanowo, 

W okresie od stycznia do grudnia -150,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala 
Goszczanowiec,

W okresie od stycznia do grudnia -150,00zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00zł

Sala Rąpin, W okresie od stycznia do grudnia-100,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
15,00 zł

Sala Zagórze W okresie od stycznia do grudnia-100,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00 zł

Sala Kosin W okresie od stycznia do grudnia - 80,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00 zł

Sala 
Przeborowo

W okresie od stycznia do grudnia -80,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00 zł

Sala 
Zielątkowo

W okresie od stycznia do grudnia-80,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00 zł

Sala 
Lubiewo

W okresie od stycznia do grudnia-80,00 zł W okresie od stycznia do grudnia
10,00 zł

                                                                   

                                                                   



                                                                     Załącznik Nr 2 
                                                                                           do Zarządzenia  nr 114.2016

                                                                                  Burmistrza Drezdenka
                                                                                           z dnia 30 grudnia 2016 roku

STAWKI  OPŁAT ZA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Miejscowość Opłata za 1m3 opróżniania zbiornika bezodpływowego i transport
nieczystości ciekłych z sal do oczyszczalni ścieków

 Sala Niegosław, opłata za 1m3 -15,74 zł  opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Lipno, opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Drawiny, opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Trzebicz Nowy opłata za 1m3 -15,74  zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Gościm, opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Goszczanowo, opłata za 1m3 -14,82 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Goszczanowiec, opłata za 1m3 -14,82 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Rąpin, opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy

Sala Zagórze opłata za 1m3 -15,74 zł opróżnianie w dni powszednie,
opłata za 1m3 -16,67 zł opróżnianie w dni wolne od pracy


