
ZARZĄDZENIE NR 138fB/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen za wynajem obiektów stanowiących własność Miasta iGminy Serock
zarządzanych przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z 0.0. w Serocku

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze
zm.) w związku § I uchwały Nr 280/XXV1l/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia I października 2020 r. w sprawie
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock upoważnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 10273) zarządzam, co następuje:

§ l. Ustala się wysokość cen za wynajem obiektów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zarządzanych
przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z 0.0.; zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l października 2022r.
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Załącznik do zarządzenia r l38/B/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 września 2022 r.

PEŁNOWYMIAROWE BOISKO O SZTUCZNEJ NA WIERZCHNI
W JADWISINIE W GMINIE SEROCK

Lp. Przedmiot wynajmu Jednostka czasu Cena NETTO

1. Całe boisko z oświetleniem 1 godz. 400,00

2. Całe boisko bez oświetlenia 1 godz. 250,00

3. 1/2 boiska z oświetleniem 1 godz. 200,00

4. 1/2 boiska bez oświetlenia 1 godz. 125,00

5. 1/4 boiska z oświetleniem 1 godz. 100,00

6. 1/4 boiska bez oświetlenia 1 g_odz. 65,00

Uwagi dot. wynajmu obiektu:

Powyższe ceny są cenami netto. Do opłaty zostanie doliczony podatek YAT.

Powyższe ceny obejmują również wynajęcie 2 szatni.

W przypadku najmu na okres powyżej 1 miesiąca wyżej określone ceny obniża się o 50%.
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