
ZARZĄDZENIE NR V/292/W/2010

Wójta Gminy Zębowice z dnia  26 maja 2010 roku

 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia minimalnych 

stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, a także określenia niektórych zasad 

świadczenia usług komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 

2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z  obiektów i  urządzeń  użyteczności  publicznej 

Gminy Zębowice w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 

1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. )

 zarządzam, co następuje:

§ 1

Umożliwia  się  udostępnienie  samochodu  osobowego  marki  volkswagen  nr  rej.  OOL 10  AU  będącego 

własnością gminy:

1) placówkom oświatowym na organizowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych,

2)  jednostkom  organizacyjnym  gminy,  stowarzyszeniom   realizującym  zadania  gminy  oraz  Ludowym 

Zespołom Sportowym z terenu gminy na wyjazdy sportowe zawodników,

3)  osobom fizycznym lub prawnym, nie wymienionym w pkt 1 i 2.

§ 2

Umożliwia się udostępnienie autobusu marki mercedes nr rej. OOL 65GS będącego własnością gminy:

1) placówkom oświatowym na organizowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych,

2)  jednostkom  organizacyjnym  gminy,  stowarzyszeniom   realizującym  zadania  gminy  oraz  Ludowym 

Zespołom Sportowym z terenu gminy na wyjazdy sportowe zawodników.

3) osobom fizycznym lub prawnym, nie wymienionym w pkt 1 i 2.

§ 3

Umożliwia się udostępnienie koparko – ładowarki JCB3, ciągnika SAME 14 S o nr rej. OOL 50HL, ciągnika 

URSUS C-360 o nr rej. OPH 7156, będącego własnością gminy:

1) placówkom oświatowym, jednostkom organizacyjnym gminy,  stowarzyszeniom  realizującym zadania 



gminy.

2) osobom fizycznym lub prawnym, nie wymienionym w pkt 1.

§ 4

Udostępnienie  autobusu, samochodu osobowego, ciągników oraz koparko - ładowarki dla podmiotów 

innych niż jednostki organizacyjne gminy następuje na podstawie umowy stron.

§ 5

Ustala  się  wysokość  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za 

korzystanie z obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej Gminy Zębowice następująco:

1) za udostępnienie samochodu osobowego marki volkswagen nr rej. OOL 10 A U  osobom określonym w 

§ 1 pkt 3:

a) 1,50 zł + podatek VAT w wysokości 7 %, tj., 1,61 zł brutto ( słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt jeden 

groszy), za każdy rozpoczęty kilometr, 

b) 40,00  zł  +  podatek  VAT w wysokości  7  %,  tj.,  42.80  zł  brutto  (  słownie:  czterdzieści  dwa  złote  i 

osiemdziesiąt groszy),  za każdą rozpoczętą godzinę postoju,

c) za udostępnienie  samochodu osobowego marki volkswagen nr rej. OOL 10 AU podmiotom określonym w 

§ 1 pkt 1 i 2  - 1,00 zł + VAT w wysokości 7 %, tj. 1,07 zł brutto ( słownie : jeden złoty i siedem  groszy), 

jako odpłatność za każdy rozpoczęty kilometr;

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, realizując zadania statutowe, 

nie ponosi opłat za udostępnienie samochodu osobowego marki volkswagen nr rej. OOL10 AU;

2) za udostępnienie autobusu marki mercedes nr rej. OOL 65GS osobom określonym w § 2 pkt 3:

a) 5 zł + podatek VAT w wysokości 7 %, tj. 5,35 zł brutto ( słownie: pięć złotych trzydzieści pięć gr), za 

każdy rozpoczęty kilometr,

b) 40 zł + podatek VAT w wysokości 7 %, tj. 42,80 zł brutto ( słownie: czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt 

groszy), jako odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę postoju,

c) 200 zł  + podatek VAT w wysokości  7 %, tj.  214 zł  (  dwieście czternaście złotych) za udostępnienie 

autobusu  w dni powszednie ( tj. od poniedziałku do piątku) pomiędzy godziną  15:00   a godziną 6:00 w 

dniu następnym oraz za udostępnienie autobusu w sobotę i niedzielę;

d) za udostępnienie autobusu podmiotom określonym w § 2 pkt 1 i 2 – 2,00 zł + VAT w wysokości 7 %, tj. 

2,14 zł brutto ( słownie: dwa złote i czternaście groszy), jako odpłatność za każdy rozpoczęty kilometr;

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, realizując zadania statutowe, 

nie ponosi opłat za udostępnienie samochodu osobowego marki mercedes nr rej. OOL 65GS;



3) za udostępnienie koparko – ładowarki JCB3 – 79,91zł + podatek VAT w wysokości  22%, tj. 97,49zł 

brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć gr) za każdą motogodzinę jazdy;

Nie ponoszą tej opłaty podmioty określone w § 3 pkt 1;

4) za udostępnienie ciągnika SAME 14 S o nr rej. OOL 50HL – 86,16 zł + podatek VAT w wysokości 22%, 

tj. 105,12 zł brutto ( słownie: sto pięć złotych dwanaście gr) za każdą motogodzinę jazdy;

Nie ponoszą tej opłaty podmioty określone w § 3 pkt 1;

5) za udostępnienie ciągnika URSUS C-360 o nr. rej. OPH 7156 – 49,34 zł + podatek VAT w wysokości 

22%, tj. 60,19 zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście gr) za każdą motogodzinę jazdy;

Nie ponoszą tej opłaty podmioty określone w § 3 pkt 1;

6) za udostępnienie lokali znajdujących się w obiektach kultury:

a) sala w Domu Spotkań przeznaczona na uroczystości rodzinne – 120 zł / dobę + VAT,

b) sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność handlową (kiermasz) – 250 zł / dobę + VAT,

c) sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność medyczną (okresowe badania) – 100 zł / dobę + VAT,

d) sala w Domu Spotkań przeznaczona na cele artystyczne – 200 zł / występ + VAT,

e) sale w innych obiektach kultury - 30 zł / dobę + VAT, bez względu na rodzaj wykorzystania;

7) za udostępnienie:

a) sprzętu kuchennego (talerze, sztućce itp.) - 50 zł + VAT,

b) namiotów – 100 zł / szt.

                                                                                 § 6  

Ustala się minimalne stawki czynszu za najm i dzierżawę nieruchomości gminnych w sposób następujący:

1) lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług medycznych i weterynaryjnych – miesięcznie

3,50 zł / m² + VAT,

2) lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie innych usług (np. pocztowe, telefoniczne) –

16,00 zł / m² + VAT,

3) lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług bankowych – 8,00 zł / m² + VAT,

4) lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie handlu artykułami spożywczymi – 6,00 zł / m² + VAT,

5) pomieszczenia gospodarcze – 3,20 zł / m² + VAT.

Powyższe stawki nie obejmują opłat za energię elektryczną, wodę, ciepło, ścieki i wywóz śmieci.

§ 7

Nie pobiera się czynszu za najem lub dzierżawę lokali przez jednostki OSP, rady sołeckie, kluby sportowe, 



szkoły, przedszkola oraz koła mniejszości narodowych i stowarzyszenia.

§ 8

Tracą moc: 

1) zarządzenie Nr V/183/W/2009  Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia 

zasad wynajmowania samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU, 

2) zarządzenie Nr V/219/W/2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia 

zasad wynajmowania autobusu marki Mercedes o Nr rej OOL 65GS, 

3)  zarządzenie  Nr  V/67/W/07   Wójta  Gminy  Zębowice  z  dnia  18  października  2007  roku  w  sprawie 

określenia stawek czynszu  za najem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku 

jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


