
UCHWAŁA NR XLIV/379/2009  

RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM  

z dnia 26 listopada 2009 r.  

 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Drawsko 

Pomorskie. 

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9,

poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz 984, z 2003r. Nr 96,

poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101), Rada Miejska

w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się następujące opłaty uwzględniające podatek VAT za korzystanie z niżej wymienionych obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej gminy Drawsko Pomorskie: 

§ 2. Zwalnia się  z obowiązku ponoszenia opłat, o których mowa w §1, kluby i stowarzyszenia sportowe

działajace na terenie gminy Drawsko Pomorskie w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/360/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września2009 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Drawsko

Pomorskie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zbyt wysokimi cenami związanymi z wynajęciem sal sportowych, a z tym związanym małym

zainteresowaniem mieszkańców Drawska Pomorskiego postanowiono zmniejszyć opłatę za wynajem sal sportowych

przy gimnazjum w Drawsku Pomorskim.  

1) korzystanie z kortów miejskich w Parku Chopina: 15,00 zł/godz.,z tym że: 

a) dzieci i młodzież ucząca się w okresie wakacji w godz. od 8.00 do 15.00 - 2,00zł/godz;

b) członkowie stowarzyszeń sportowych działających na rzecz rozwoju tenisa ziemnego (za okazaniem aktualnej

karty członkowskiej) - 7,00zł/godz. 

2) korzystanie ze stadionu miejskiego przy ul. Okrzei1 "Euroboiska": 

a) zryczałtowana opłata tytułem zwrotu kosztów eksploatacji - 200,00 zł/godz.

b) zryczałtowana kwota za oświetlenie - 100,00 zł/godz.

3) korzystanie z sali sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Drawsku Pomorskim: 

a) wynajęcie całej sali - 60,00 zł/godz.

b) wynajem 1/3 sali - 20,00 zł/godz.

c) wynajem całej sali na bezpłatne imprezy organizowane przez kluby sportowe i instytucje gminy Drawsko

Pomorskie - bezpłatnie. 

d) wynajem tzw. małej sali gimnastycznej - 20,00 zł/godz.
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