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UCHWAŁA NR XVII/168/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących 
wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XLIII/376/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 
opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub 
ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
wprowadza się następujące zmiany: 

- § 2 , ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2.Ustala się następujące stawki za dzierżawę gruntu i wynajem pomieszczeń: 

1) Powierzchnia pod urządzenia: (dotyczy wszystkich obiektów) 

a) zasilane energią elektryczną: 270,00 zł brutto – 1 m² /m-c, 

b) bez zasilania energią elektryczną: 150,00 zł brutto - 1 m² /m-c. 

c) Powierzchnia pod ogłoszenia reklamowe: 130,00 zł brutto – 1 m²/ m-c 

2) HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA ul. Patkowskiego 2a 

a) boisko z szatnią: 130,00 zł brutto – 60 min. 

b) wynajem całego obiektu - 400 miejsc : 260,00 zł brutto – 90 min 

3) MIEJSKI STADION SPORTOWY ul. Koseły 3 a 

a) pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet lekarski i masażu : 

30,00 zł brutto - 60min. 

b) stadion z zabezpieczeniem sprzętu pomiarowego i wyposażeniem lekkoatletycznym: 650,00 zł brutto - 60 
min. 

c) stadion do organizacji meczów piłki nożnej: 2100,00 zł brutto – 120 min. 

d) sala konferencyjna dla 50 osób: 130,00 zł brutto – 60 min. 4 ) SANDOMIERSKI „PARK PISZCZELE ” 

a) Zielone Centrum Kultury – 8,56 zł brutto – 1m²/m-c 

b) wynajem powierzchni pod działalność sportową i rekreacyjną (urządzenia dmuchane,   trampoliny 
i inne): 50,00 zł brutto – opłata dobowa. 

c) wynajem powierzchni pod działalność gastronomiczną, handel obwoźny: 

40,00 zł brutto –   opłata dobowa. 

5) CENTRUM KULTURY i REKREACJI ul. Portowa 24 

a) sala widowiskowa z przeznaczeniem na koncerty i inne cele: 200,00 zł brutto – 90 min. 

b) sala kameralna: 30,00 zł brutto – 60 min. 

c) pomieszczenia biurowe: 10,00 zł brutto – 1 m² /m-c 
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6) ŚWIETLICA „ DWOREK” ul. Koćmierzów 33 

a) wynajem sali kameralnej z zapleczem kuchennym: 300,00 zł brutto – max. 6 godz. 

b) powierzchnia pod ogłoszenia reklamowe: 130,00 zł brutto – 1 m²/ m-c 

7) KOMPLEKS REKREACYJNY ul. Żółkiewskiego 

a) wynajem powierzchni pod działalność sportową i rekreacyjną (urządzenia dmuchane,       
trampoliny i inne): 50,00 zł brutto – opłata dobowa. 

b) wynajem powierzchni pod działalność gastronomiczną, handel obwoźny: 

40,00 zł brutto – opłata dobowa. 

3. Powyższe stawki są stawkami minimalnymi brutto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT                                            
wysokość cen brutto ulegać będzie zmianie.”.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

W projekcie uchwały ustala się opłaty dotyczące wynajmu i dzierżawy gruntów 

oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Sandomierzu. Uwzględniono obowiązujące stawki opłat za dzierżawę 

gruntu ustalone zgodnie z załącznikami do Uchwał Rady Miasta Sandomierza 

Nr XXXV/228/2005 z dnia 15 czerwca 2005 roku, Nr XXVIII/253/2005 z dnia 

31 sierpnia 2005 roku, Nr XLVI/396/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku. 


