
Zarządzenie Nr 12/2016 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie: ustalenia opłat za wynajem mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr 313/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 września 2006 r. w sprawie 
powierzenia organowi wykonawczemu Gminy uprawnienia do określenia wysokości 
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ceny i opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej 
i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. 
administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Borek Wlkp. zgodnie 
z następującymi załącznikami:
1) załącznik Nr 1 - opłaty za wynajem mienia komunalnego administrowanego 

przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.,
2) załącznik Nr 2 - opłaty za wynajem mienia komunalnego administrowanego 

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,
3) załącznik Nr 3 - opłaty za wynajem mienia komunalnego administrowanego 

przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., Zespół Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. oraz przez Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II Szkołę i Gimnazjum w Zimnowodzie.

§ 2. Ustalam opłatę za wynajem autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy 
Borek Wlkp. w wysokości 2,55 zł netto za 1 km przejazdu.

§3.1. Zobowiązuję osoby oraz dyrektorów zarządzających mieniem, o którym mowa 
w § 1 do opracowania - w zakresie swoich właściwości - regulaminów korzystania 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2. Najemcy oraz korzystający z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do jego bezwzględnego 
przestrzegania.

§4 .1. Wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 
pkt 1 i 3 następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej w imieniu Gminy Borek 
Wlkp. przez jednostki administrujące tym mieniem, która winna zawierać 
w szczególności prawa i obowiązki stron, okres trwania umowy, wynagrodzenia za 
najem oraz sposób i termin dokonywania zapłaty.
2. Wynajem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 
pkt. 2 następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp, która winna zawierać elementy, o których mowa 
w ust. 1.
3. Opłaty za wynajem, o którym mowa w ust. 1 stanowią dochód Gminy Borek 
Wlkp.



4. Opłaty za wynajem, o których mowa w ust. 2 stanowią dochód Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

§ 5.1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 mogą być 
wynajmowane bezpłatnie na:
1) uroczystości i turnieje mające szczególne znaczenie dla społeczności gminy 

Borek Wlkp.,
2) imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę Borek Wlkp.,
3) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane rzez sołtysów, Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz Gminę.
2. Z godę na bezpłatne wynajęcie obiektów udziela Burmistrz Borku Wlkp.
3. B urmistrz Borku Wlkp. może zwolnić całkowicie lub częściowo z opłat, 
o których mowa w § 1 organizacje, których działalność nie jest nastawiona na 
osiągnięcie zysku.

§ 6. Opłaty dla organizacji zarządzania zbiorowego, o których mowa w art. 104 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na publiczne wykonania i publiczne 
odtwarzanie utworów uiszcza najemca.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych 
Gminy Borek Wlkp., Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

§ 9. Stawki cen i opłat określone w § 1 stosuje się do wynajmów rozpoczętych po 
31 stycznia 2016 roku.

§ 10. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 stycznia 2012 roku 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wynajmu mienia komunalnego.
2) Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2012 roku 

w sprawie zmiany ustalenia opłat z wynajmu mienia komunalnego.
3) Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 listopada 2012 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wynajmu 
mienia komunalnego.

4) Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 1 marca 2013 roku 
w sprawie ustalenia opłat z wynajmu mienia komunalnego.

5) Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 19 września 2013 roku 
w sprawie zmiany ustalenia opłat z wynajmu mienia komunalnego.

6) Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 lipca 2015 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wynajmu 
mienia komunalnego

BUR&WSTRZ

mgr Mirek Rożek

Opracowała:
Wiesława Andrzejczak



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 01 lutego 2016 roku

Cennik za wynajem mienia komunalnego administrowanego 
przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.

Świetlice wiejskie.
Lp. Treść Kwota w zł 

za dobę
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem pomieszczenia świetlicy 130,00 zł+ VAT 
+ media

13,00 zł+ VAT 
+ media

2. Wynajem pomieszczenia świetlicy, w której 
brak wyposażenia (stoły, krzesła)

65,00 zł+ VAT 
+ media

3. Wypożyczenie stołu 5,00
4. Wypożyczenie krzesła 4,00

Świetlica wiejska - Zalesie, Studzianna
Lp. Treść Kwota w zł 

za dobę
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem pomieszczenia świetlicy 200,00 zł+ VAT 
+ media

20,00 zł + VAT 
+ media

Wigwam
Lp. Treść Kwota w zł 

za dobę
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem pomieszczenia wigwamu 50,00 zł + VAT 
+ media

10,00 zł+ VAT 
+ media

2. Wynajem pomieszczenia małego wigwamu 30.00 zł + VAT 
+ media

10,00 zł+ VAT 
+ media

Świetlica w budynku strzelnicy sportowej ul. Zdzież 1 w Borku Wlkp.
Lp. Treść Kwota w zł 

za dobę
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem pomieszczenia świetlicy 170,00 zł + VAT 
+ media

13,00 zł+ VAT 
+ media

Plac manewrowy przy budynku strzelnicy sportowej ul. Zdzieź 1 w Borku Wlkp,
Lp. Treść Kwota w zł 

za miesiąc
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem placu manewrowego 150,00 zł+ VAT 10,00 zł + VAT

Świetlica w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Borku Wlkp.
Lp. Treść Kwota w zł 

za dobę
Kwota w zł 
za godzinę

1. Wynajem pomieszczenia świetlicy 200,00 zł + VAT 
+ media

10,00 zł+ VAT 
+ media



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 01 lutego 2016 roku

Cennik wynajmów mienia komunalnego administrowanego przez Miejsko- 
Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

1. Wynajem sali widowiskowej 
(bez zaplecza kuchennego) 800,00 zł/doba 100,00 zł/godz.

2. Wynajem sali widowiskowej 
(z zapleczem kuchennym) 150,00 zł/godz.

3. Wynajem sali konferencyjnej
(bez zaplecza kuchennego) W przypadku 
wynajmu sali konferencyjnej na imprezę weselną 
(całonocną i dzień następujący łącznie z salą 
widowiskową) nie są dodatkowo doliczane 
koszty drugiego dnia.

250,00 zł/doba 60,00 zł/godz.

4. Wynajem sali konferencyjnej 
(z zapleczem kuchennym) 90,00 zł/godz.

5. Wynajem zaplecza kuchennego wraz z 
wyposażeniem 300,00 zł/doba

6. Wynajem sali widowiskowej na imprezę weselną 
(całonocną i dzień następujący łącznie) 900,00 zł/2 doby

7. Wynajem sali widowiskowej na Sylwestra 
(z zapleczem kuchennym) 1 200,00 zł/doba

8. Kaucja za wynajem sal
300,00 zł

9. Wynajem samochodu
2,00 zł/km

1



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 01 lutego 2016 roku

Cennik za wynajem mienia komunalnego administrowanego 
przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

1. Wynajem dużej sali gimnastycznej 30,00 zł/godz.

2. Wynajem małej sali gimnastycznej 20,00 zł/godz.

3. Wynajem stołówki szkolnej 330,00 zł/doba

4. Wynajem sali komputerowej 15,00 zł/godz.

5. Wynajem sali rekreacyjno-ruchowej 10,00 zł/godz.

Cennik za wynajem mienia komunalnego administrowanego 
przez Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.

1. Wynajem małej sali gimnastycznej 20,00 zł/godz.

Cennik za wynajem mienia komunalnego administrowanego 
przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

1. Wynajem sali gimnastycznej 25,00 zł/godz.

2. Wynajem świetlicy szkolnej 20,00 zł/godz.

3. Wynajem stołówki szkolnej 330,00 zł/doba


