ZARZĄDZENIE NR SG.0050.465.2014
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 30 października 2014r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072)
oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 58, poz. 763) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa opłaty za korzystanie z mienia gminnego, stanowiącego
obiekty użyteczności publicznej.
§ 2. Wprowadza się minimalne opłaty, za korzystanie z mienia gminnego zwanego dalej
mieniem, wyszczególnionego w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Korzystanie z mienia stanowiącego własność Gminy Zdzieszowice wymaga
pisemnej zgody właściciela lub zarządcy mienia.
2. Korzystanie z mienia może nastąpić po uprzednim zawarciu umowy w tej sprawie z
Burmistrzem Zdzieszowic. Szczegółowe warunki korzystania z mienia gminnego, o którym
w ust. 1 umowy określone zostaną w umowie na korzystanie z tego mienia.
§ 4. 1. Korzystanie z mienia może odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
funkcją użytkową oraz w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności przy
zachowaniu bezpieczeństwa osób z niego korzystających oraz w sposób nie powodujący
jego uszkodzenie lub zniszczenie oraz nieuciążliwy dla innych użytkowników budynku oraz
otoczenia.
2. Korzystanie z mienia wymaga uzgodnienia terminów korzystania z ich zarządcami i nie
może kolidować z terminami zebrań Samorządów Osiedli oraz Rad Sołeckich.
§ 5. W przypadku gdy w mieniu komunalnym znajdują się środki nie będące własnością
gminy, korzystający własnym staraniem zapewni sobie zgodę od ich właściciela na
korzystanie z nich.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa.
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

