
ZARZĄDZENIE NR 20/21 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach  Szkoły Podstawowej im. J.A. 
Maklakiewicza w Mszczonowie 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 
z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce gminnej (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 712 z późn.zm.) oraz §1 Uchwały nr XXVII/230/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 
2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej im. J. A. 
Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawska 27 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 43), zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach Szkoły Podstawowej im. J.A. 
Maklakiewicza w Mszczonowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 

2. Wysokość opłaty określa iloczyn czasu korzystania z powierzchni w budynkach i odpowiedniej stawki 
określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

3. Czas korzystania z obiektu określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia obiektu przez 
organizatora do jego opuszczenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza 
w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

Józef Grzegorz Kurek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 20/21 

Burmistrza Mszczonowa 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

Wysokość opłat za korzystanie z powierzchni w budynkach  Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza 
w Mszczonowie 

Lp. Rodzaj 
wynajmowanej 

powierzchni 

Stawka 
netto 

Stawka 
VAT 

Stawka brutto Uwagi  

46,20 zł 13,80 zł 60,00 zł*/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez osoby prywatne;  
wynajem przez stowarzyszenia, kluby 
sportowe organizujące zajęcia dla dzieci 
i młodzieży; 
wynajem przez inne organizacje 
prowadzące działalność komercyjną 
organizujące zajęcia dla dzieci i 
młodzieży 

92,40 zł 27,60 zł 120,00 zł/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez firmy dla pracowników 

1. Płyta główna hali 
sportowej 

154,00 zł 46,00 zł 200,00 zł/godz. imprezy okolicznościowe, targi, 
wystawy, szkolenia 

23,10 zł  6,90 zł 30,00 zł*/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez osoby prywatne; 
wynajem przez osoby prywatne;  
wynajem przez stowarzyszenia, kluby 
sportowe organizujące zajęcia dla dzieci 
i młodzieży; 
wynajem przez inne organizacje 
prowadzące działalność komercyjną 
organizujące zajęcia dla dzieci i 
młodzieży 

47,20 zł  12,80 zł 60,00 zł/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez firmy dla pracowników 

2. Sala zielona na hali 
sportowej 

61,60 zł  18,40 zł 80,00 zł/godz. imprezy okolicznościowe, targi, 
wystawy, szkolenia 

30,80 zł  8,20 zł 40,00 zł*/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez osoby prywatne; 
wynajem przez osoby prywatne;  
wynajem przez stowarzyszenia, kluby 
sportowe organizujące zajęcia dla dzieci 
i młodzieży; 
wynajem przez inne organizacje 
prowadzące działalność komercyjną 
organizujące zajęcia dla dzieci i 
młodzieży 

61,60 zł  8,40 zł 80,00 zł/godz. zajęcia sportowo-rekreacyjne 
wynajem przez firmy dla pracowników 

3. Sala gimnastyczna               
nr 22 w budynku C 

77,00 zł  23,00 zł 100,00 zł/godz. imprezy okolicznościowe, targi, 
wystawy, szkolenia 

4. Sala dydaktyczna              
na hali sportowej 

616,00 zł  184,00 zł  800,00 zł/miesiąc  

5. Pomieszczenie 138,60 zł  41,40 zł 180,00 zł/miesiąc  
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gospodarcze na hali 
sportowej 
Sale lekcyjne                      
w budynku szkoły 

8,00 zł 
 

14,63 zł 

1,84 zł 
 

4,37 z 

9,84 zł/godz. 
 

19,00 zł**/godz. 

sala o małej powierzchni, poniżej 30 m² 
 
standardowa powierzchnia sali 

6. 

Sala ze sprzętem 
multimedialnym   

 
30,80 zł 

 
9,20 zł 

 
40,00 zł**/godz. 

 
 niezależnie od powierzchni      

7. Kuchnia 550,00 zł  155,60 zł 676,50 zł/miesiąc  

*prawo do zniżki przysługuje: 

1) dzieciom do 18 roku życia przebywającym pod opieką osoby dorosłej - zniżka w wysokości 50%; 

2) stowarzyszeniom i klubom sportowym organizującym zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów                
- zniżka  w wysokości 90% (przy zajęciach organizowanych przez co najmniej kolejne 6 miesięcy); 

3) innym organizacjom prowadzącym działalność komercyjną i organizującym sportowe zajęcia dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Mszczonów - zniżka w wysokości 50% (przy zajęciach organizowanych przez kolejne co 
najmniej 6 miesięcy). 

**prawo do zniżki w wysokości 50% przysługuje, gdy zajęcia organizowane są dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie, dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów lub gdy 
wynajem organizowany jest przez  co najmniej kolejne 6 miesięcy.
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