BURMISTRZ

N ow eg o

Wiśnicza

ZARZĄDZENIE

Nr 1/141/21
BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA
z dnia 30.08.2021 r.

Rynek 38
32 ~720 Nowy WUnicz

w sprawie ustalenia
Nowy Wiśnicz

odpłatności

za wynajem boisk sportowych ORLIK na terenie Gminy

Na podstawie § 1 uchwały nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z
dnia 30 sierpnia 201 O r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Nowego Wiśnicza ustalenia cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nowy Wiśnicz zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala
jest Gmina.

się wysokość opłat

za wynajem boisk sportowych ORLIK, których

właścicielem

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o boiskach sportowych ORLIK - należy przez to rozumieć
boiska sportowe na obiektach ORLIK w Starym Wiśniczu i Królówce.
§ 3. 1. Ustala się opłaty dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych za
korzystanie z obiektów określonych w § 2 w następującej wysokości:

1) dla klientów indywidualnych w kwocie 50,00 zł. brutto za każde rozpoczęte 1,5 godziny
najmu boisk sportowych ORLIK.
2) dla podmiotów gospodarczych organizujących zajęcia piłkarskie dla dzieci z terenu
gminy Nowy Wiśnicz do lat 15 w kwocie 10,00 zł. brutto za każde rozpoczęte 1,5
godziny najmu boisk sportowych ORLIK
3) dla pozostałych podmiotów gospodarczych w kwocie 50,00 zł. brutto za każde
rozpoczęte 1,5 godziny najmu boisk sportowych ORLIK
§ 4. 1. Z

opłat określonych

w §3 niniejszej

uchwały

zwalnia

się:

1) dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w grupach zorganizowanych
z opiekunem (nauczycielem, wychowawcą), kluby sportowe działające na terenie
Gminy Nowy Wiśnicz, jednostki organizacyjne Gminy, gminne jednostki kultury oraz
inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku działające na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,
2) organizatorów imprez charytatywnych,
3) organizatorów imprez odbywających się pod patronatem Burmistrz Nowego Wiśnicza.
2. Oprócz zwolnień określonych w ust. l Burmistrz może zwolnić lub udzielić ulgi w opłacie
na indywidualny wniosek uzasadniony względami społecznymi lub ekonomicznymi oraz w
przypadkach mających znaczenie dla promocji Gminy Nowy Wiśnicz.

§ 5. 1. Opłaty wskazane w § 3 zarządzenia należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w
Nowym Wiśniczu lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć animatorowi (przedstawicielowi właściciela obiektu).
2. Ww.

opłaty obejmują

koszty eksploatacji boisk sportowych ORLIK.

§ 6. Dochody uzyskane z wynajmu boisk sportowych ORLIK są dochodami Gminy Nowy
Wiśnicz.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds.

Zewnętrznych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Pozyskiwania Funduszy

