
Zarządzenie Nr 0050.120.2022 

Wójt Gminy Nędza 

z dnia 11 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Nędza. 
 

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

gminnym (Dz. U.2022.559 t.j.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 

o gospodarce komunalnej (Dz. U.2021.679 t.j.) oraz § 1 Uchwały Nr XVIII/153/2003 Rady 

Gminy Nędza z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy 

Nędza 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego 

w obiektach użyteczności publicznej: 

a) od powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem 

powierzchni magazynowej, o której mowa w lit. b) – 13,00 zł za 1 m2. 

b) od powierzchni magazynowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

kwota 7,00 zł za 1 m2. 

2. Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości. 

 

§2 

 

1.  Ustala się opłatę za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, będących własnością 

Gminy: 

a) Sala-narad w Urzędzie Gminy Nędza - kwota 100,00 zł miesięcznie 

b) Sala narad w Urzędzie Gminy Nędza - kwota 15,00 za godzinę 

c) Pomieszczenie w budynku przy ul. Kopernika 10 w Nędzy: .  

 gabinet stomatologiczny - kwota 350,00 zł miesięcznie 

 pozostałe pomieszczenia - kwota 100,00 zł miesięcznie 

d) Sala wraz z zapleczem na parterze budynku wielofunkcyjnego w Ciechowicach przy                   

ul. Raciborskiej 35- kwota 200,00 zł dziennie.  

e) Sala wraz z zapleczem na parterze budynku wielofunkcyjnego w Ciechowicach przy               

ul.  Raciborskiej 35 - kwota 20,00 zł za godzinę.  

f) w przypadku korzystania z Sali narad w Urzędzie Gminy Nędza przez okres krótszy niż 

jeden miesiąc stawka opłaty będzie ustalona w drodze negocjacji w danej umowie 

najmu. 

2. Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości. 

 

§ 3 

Opłaty za korzystanie z niewymienionych w zarządzeniu pomieszczeń ustalane będą                          

w indywidualnych umowach najmu. 

 

 



§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.434.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 grudnia 2018 roku           

w sprawie ustalenia cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów        

i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nędza 

 

§ 5 

 

Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza  i 

zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nędza. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 11.04.2022r.  

 



 

 


