
Zarz~dzenie Nr 53/2016 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 07 listopada 2016 

w sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z obiektu - hala sportowa 

w Nowym Miescie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Uchwaly Nr 170IXXXl2013 Rady Gminy Nowe 

Miasto z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu - hala 

sportowa w Nowym Miescie oraz Uchwaly Nr 1711XXXl2013 Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia W6jtowi Gminy Nowe Miasto uprawnien 

do ustalania cen i oplat za korzystanie z obiektu - hala sportowa w Nowym Miescie, zarz'!dza 

siy co nastypuje: 

§~ 

1. 	 Ustala siy wysokosc oplat za korzystanie z obiektu - hala sportowa w Nowym Miescie 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do Zarz,!dzenia. 

2. 	 Spos6b oraz warunki korzystania z hali sportowej oraz dokonywania oplat okresla umowa 

najmu stanowi,!ca zalqcznik Nr 2 do Zarz,!dzenia. 

3. 	 Spos6b oraz warunki uzyczenia hali sportowej okresla umowa uzyczenia stanowi,!ca 

zalqcznik Nr 3 do Zarz,!dzenia. 

4. 	 Spos6b oraz warunki udostypniania i wynajmu hali sportowej na cele wskazane w punkcie 

5 i 6 zalqcznika Nr 1 do Zarz,!dzenia kazdorazowo okresli odrybna umowa. 

§2 

Traci moc Zarz,!dzenie Nr 56 W6jta Gminy Nowe Miasto dnia 01 paidziemika 2013 roku 

w sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z obiektu - hala sportowa 

w Nowym Miescie. 

§3 

Wykonanie Zarz,!dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty. 

§4 

Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

SJawomln'Dariusz ZaJ~skl 



Zahlcznik Nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 53/2016 W6jta Gminy 
Nowe Miasto z dnia 07 listopada 2016 

OPLATY ZA KORZYSTANIE Z HALl SPORTOWEJ 
W NOWYM MIESCIE 

L.p. Rodzaj korzystania z obiektu Stawka za uzytkowanie w zl (netto) 

Udostypnianie hali sportowej klubom i stowarzyszeniom 

1. 
sportowym, osobom fizycznym spoza terenu 

Nowe Miasto na cele sportowo-rekreacyjne z 

Gminy 

pelnym 

60,00 zllh 

(+ 23% VAT) 

oswietleniem. 

Udostypnianie hali sportowej klubom i stowarzyszeniom 

2. 
sportowym i osobom fizycznym spoza terenu Gminy 

Nowe Miasto na cele sportowo-rekreacyjne 

40,00 zllh 

(+ 23% VAT) 

, z ograniczonym oswietleniem. 

Udostypnianie hali sportowej w celach komercyjnych 

20,00 zllh - SEKTOR 

(+ 23% VAT) 

3. zorganizowanym grupom z terenu Gminy Nowe Miasto 

na cele sportowo-rekreacyjne. 60,00 zllb - CALA HALA 

(+ 23% VAT) 

Udostypnianie hali sportowej klubom i stowarzyszeniom 

sportowym, zorgamzowanym grupom 1 osobom 

4. 

fizycznym z terenu Gminy Nowe Miasto (z wylqczeniem 

klubow sportowych prowadzqcych zajycia 0 ktorych 

mowa w pkt. 8 lit. b Regulaminu w sprawie zasad i trybu 

3,00 zllh 

(+ 23% VAT) 

korzystania z obiektu - hala sportowa w Nowym 

Miescie). 

5. Udostypnianie hali sportowej obozom sportowym, 
koloniom itp. 

Ceny ustalane s~ indywidualnie 

z administratorem hali. 

6. 
Wynajem hali sportowej na potrzeby organizacji imprez 

okolicznosciowych. 

4 000,00 zl 

(+ 23% VAT) 



Zatqcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 53/2016 W6jta Gminy 
Nowe Miasto z dnia 07 listopada 2016 

Umowa najmu Nr ..... . 
hali sportowej w Nowym Miescie 

zawarta w dniu .................. '" ... pomit(dzy Gmin,! Nowe Miasto, reprezentowan'! przez: 

W6jta Gminy Nowe Miasto Slawomira Dariusza Zalewskiego 

zwan'! dalej "Wynajmuj~cym" 

a 

(imiy i nazwisko/nazwa) 

( adresls iedziba) 

(seria i numer dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub imiy i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu) 

zwanym dalej "Najemc~" 

§1 

Wynajmuj,!cy oddaje halt( sportowC)lsektor hali sportowej* oraz pomieszczenia niezbt(dne do 

prawidlowego korzystania z hali, tj. toalety, szatnit( wraz ze znajduj,!cymi sit( w nich rzeczarni 

ruchomymi w celu ....................... ... ............................................................... . 

(zajycia sportowe. inne) 

§2 

Najemca zobowi,!zuje sit( wykorzystywac wynajmowane pomieszczenia na cel wymieniony 


w § 1 w dniach: 


................... .. ...................................... od godz ...................... do godz ...................... , 


l,!cznie ......................... . ..........godzin; 


........................................................... od godz ...... . ............... do godz ........... . .......... , 


l,!cznie ....................................godzin; 


......... ........... ....................................... od godz ...................... do godz ...................... , 


l,!cznie ....................................godzin; 


........................ .. ..... .. .......................... od godz .................... . . do godz ...................... , 




lqcznie ....................... .. ........ .. . godzin; 


........................................................... od godz ...................... do godz ...................... , 


lqcznie ....................................godzin; 


........................................ .... ............... od godz .............. . ....... do godz ...................... , 


lqcznie ..... ... ...................... ...... godzin. 


§3 

Umowa obowiqzuje od dnia zawarcia do ........................... . 


§4 

Wynajmujqcemu przysIuguje prawo odwolania lub przeniesienia na mny termin zajyc 

sportowych 0 ktorych mowa w § 1 ze wzglydu na organizacjy imprez wlasnych lub zleconych, 

organizacjy obozow sportowych i kolonii. 

§5 

1. 	 Najemca oswiadcza, ze zapoznal siy z Regulaminem w sprawie zasad i trybu korzystania 

z obiektu - hala sportowa w Nowym Miescie oraz zobowiqzuje siy do zapoznania grupy 

z powyzszym Regulaminem. 

2. 	 Najemca sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przez grupy obowiqzujqcego Regulaminu 

o ktorym mowa w ust. 1. 

§6 

1. 	 Najemca bierze pelnq. odpowiedzialnosc materialnq za wyrzqdzone szkody, zniszczony 

sprzyt lub wyposazenie hali sportowej powstale podczas trwania zajyc sportowych lub 

rekreacyjnych. 

2. 	 Wynajmujqcy zastrzega sobie prawo obciq.Zenia Najemcy kosztami za zniszczenie sprzytu 

lub wyposazenia hali sportowej w kwocie do wysokosci wartosci odtworzeniowej 

zniszczonego sprzytu lub wyposazenia. 

3. 	 Najemca dolozy wszelkich staran, aby oddane mu pomieszczenia nie ulegly zniszczeniu 

w trakcie prowadzonych zajyc. 



• 


§7 


1. 	 Z tytulu najmu hali sportowejlsektora hali sportowej* Najemca obowiqzany jest uiscic 

Wynajmujqcemu oplaty za 1 godziny wynajmu w wysokosci .............. zl netto, 

tj. (slownie zlotych) ..................................... . ................................... zl, na 

konto bankowe Wynajmujqcego - Polski Bank Spoldzielczy w Ciechanowie Nr 51 8213 

00082006080288000002 w terminie 7 dni od daty doryczenia Najmujqcemu faktury. 

2. 	 Kwota naleznosci zostanie powiykszona 0 podatek VAT, ktorego stawka na dzien 

podpisania niniejszej umowy wynosi 23%. 

3. 	 W przypadku uchybienia terminu platnosci Wynajmujqcemu przysluguje prawo naliczenia 

naleznych odsetek ustawowych. 

4. 	 W przypadku umow zawartych na okres dluzszy niz jeden miesiqc, Wynajmujqcemu 

przysluguje prawo wystawienia faktury za kazdy kolejny miesiqc wynajmu okreslony 

w §2 niniejszej umowy. 

§8 

Zmiany niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§9 

W przypadku razqcego lamania Regulaminu w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu 

hala sportowa w Nowym Miescie Wynajmujqcy rna prawo do natychmiastowego rozwiqzania 

mmeJszeJ umowy. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych mmeJsZq umOWq zastosowanie maN przeplsy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Umowy sporzqdzono w dwochjednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. 

Wynajrnujqcy 	 Najemca 

*niepOlrzebne skresli6 



• 


Zal,!cznik Nr 3 
do Zarz'!dzenia Nr 53 /2016 W6jta Gminy 
Nowe Miasto z dnia 07 listopada 2016 

Umowa uzyczenia Nr ..... . 

hali sportowej w Nowym Miescie 


zawarta w dniu ........................ pomi~dzy Gminq Nowe Miasto, reprezentowanq przez: 


W6jta Gminy Nowe Miasto Slawomira Dariusza Zalewskiego 

zwanq dalej "Uiyczajqcym" 

a 

(imiy i nazwisko/nazwa) 

(adres/siedziba) 

(seria i numer dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub imiy i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu) 

zwanym dalej "Biorqcym" 

§1 

Uzyczajqcy oddaje hal~ sportOWq oraz pomieszczenia niezb~dne do prawidlowego korzystania 

z hali, tj. toalety, szatni~ wraz ze znajdujqcymi si~ w nich rzeczami ruchomymi w celu 

(zajycia sportowe, inne) 

§2 

Biorqcy zobowiqzuje si~ wykorzystywac wynajmowane pomieszczenia na cel wymlemony 

w § 1 w dniach: 

........................................................... od godz ...................... do godz ...................... , 


lqcznie ....................................godzin; 


........................................................... od godz ...................... do godz ...................... , 


lqcznie ....................................godzin; 


........................................................... od godz ...................... do godz ................ ...... , 


lqcznie ....................................godzin; 


........................................................... od godz ...................... do godz . ..................... , 




• 


§3 


Uzyczajqcemu przysluguje prawo odwolania lub przeniesienia na inny termin zaj((c sportowych 

o ktorych mowa w §1 ze wzgl((du na organizacj(( imprez wlasnych lub zleconych, organizacj(( 

obozow sportowych i kolonii. 

§4 

1. 	 Biorqcy oswiadcza, ze zapoznal si(( z Regulaminem w sprawie zasad i trybu korzystania 

z obiektu - hal a sportowa w Nowym Miescie oraz zobowiqzuje si(( do zapoznania grupy 

z powyzszym Regulaminem. 

2. 	 Biorqcy sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przez gruP(( obowiqzujqcego Regulaminu 

o ktorym mowa w ust. 1. 


§5 


1. 	 Biorqcy bierze pelnq odpowiedzialnosc materialnq za wyrzqdzone szkody, zniszczony 

sprz((t lub wyposazenie hali sportowej powstale w dniach i godzinach obj((tych umowq. 

2. 	 Uzyczajqcy zastrzega sobie prawo obciqzenia Najemcy kosztami za zniszczenie sprz((tu 

lub wyposazenia hali sportowej w kwocie do wysokosci wartosci odtworzeniowej 

zniszczonego sprz((tu lub wyposaZenia. 

3. 	 Biorqcy dolozy wszelkich staran, aby uzyczone mu pomieszczenia nie ulegly zniszczeniu. 

§6 

Zmiany niniejszej urnowy wymagajq zachowania formy pisernnej pod rygorern niewaznosci. 

§7 

W przypadku razqcego larnania Regulaminu w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu 

hala sportowa w Nowyrn MieScie, Uzyczajqcy rna prawo do natychmiastowego rozwiqzania 

niniejszej umowy. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych mmeJszq urnowq zastosowanie rnajq przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Urnow(( sporzqdzono w dwochjednobrzrniqcych egzemplarzach, po jednyrn dla kaZdej ze stron. 

Uzyczaj~cy 	 Bior~cy 


