
Zarządzenie Nr 33/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie  zmiany zarządzenia  Nr 112/15 Burmistrza  Trzcianki 
z  dnia  9  czerwca  2015  r.  w  sprawie  określenia  zasad 
udostępniania,  stawek  czynszu  za  udostępnianie  elementów 
kompleksu  sportowego  oraz  zasad  udostępniania  centrum 
wędkarstwa,  turystyki  wodnej  i  ratownictwa  wodnego, 
położonych przy ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance

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 ze zm.)  zarządza się,  
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2015 r. 
w § 4. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące stawki czynszu netto za udostępnianie elementów 
kompleksu sportowego:

1) 180,00 zł – boisko trawiaste główne na trening (cena obejmuje wynajęcie 
szatni) – stawka za 1 h;

2) 90,00 zł – połowa boiska trawiastego głównego na trening (cena obejmuje 
wynajęcie szatni) – stawka za 1 h;

3) 200,00 zł – boisko trawiaste główne na mecze (cena obejmuje wynajęcie 
szatni) – stawka za 1 h;

4) 350,00 zł - stadion miejski do celów komercyjnych (np. imprezy, pokazy, 
koncerty) – stawka za 1 h;

5) 160,00 zł - boisko treningowe (cena obejmuje wynajęcie szatni) – stawka 
za 1 h;

6) 80,00 zł - połowa boiska treningowego (cena obejmuje wynajęcie szatni) – 
stawka za 1 h;

7) 80,00 zł – siłownia z zapleczem sanitarnym i szatniami – stawka za 1 h.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, 
Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 33/16

Burmistrza Trzcianki
z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie  zmiany zarządzenia  Nr 112/15 Burmistrza  Trzcianki 
z  dnia  9  czerwca  2015  r.  w  sprawie  określenia  zasad 
udostępniania,  stawek  czynszu  za  udostępnianie  elementów 
kompleksu  sportowego  oraz  zasad  udostępniania  centrum 
wędkarstwa,  turystyki  wodnej  i  ratownictwa  wodnego, 
położonych  przy  
ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance

Zmiany w zarządzeniu Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 
2015  r.  dotyczące  wzrostu  stawek  czynszu  za  udostępnianie  elementów 
kompleksu  sportowego  są  skutkiem  wzrostu  kosztów  utrzymania  obiektów, 
wchodzących w skład kompleksu sportowego. 

Nowe zapisy w § 4. ust. 1. umożliwią także udostępnianie połowy boisk. 


