
 
 

ZARZĄDZENIE NR 58/2022 
WÓJTA GMINY WODYNIE 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu boisk sportowych 
w Rudzie Wolińskiej dla grup zorganizowanych, klubów sportowych oraz osób indywidualnych spoza 

terenu Gminy Wodynie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/298/22 Rady Gminy Wodynie z dnia 
26 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wodynie uprawnień do ustanowienia wysokości 
cen i opłat albo określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu boisk sportowych 
w Rudzie Wolińskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9584), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu boisk sportowych               
w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44, 08-117 Wodynie (działka o numerze ewidencyjnym 271), zwanego 
dalej obiektem, którego zarządcą jest Gmina Wodynie. 

2. Opłaty za korzystanie z obiektu obowiązują grupy zorganizowane, kluby sportowe oraz osoby 
indywidualne mające siedzibę bądź miejsce zamieszkania poza gminą Wodynie. 

3. Opłata za jedną godzinę zegarową (60 min) za wynajem każdego z boisk wynosi 10,00 (słownie: dziesięć 
zł 00/100) zł netto za jedną osobę. Do opłaty należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT. 

4. Opłatę za korzystanie z obiektu nalicza się oddzielnie za wynajem dla boiska piłkarskiego oraz boiska 
wielofunkcyjnego. 

5. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego udostępniany będzie wynajmującym na życzenie, na czas 
trwania wynajmu, bez naliczania dodatkowych opłat. W przypadku jednoczesnego wynajmu boiska 
piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, decyzja, któremu z podmiotów wynajmujących udostępniony 
zostanie budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, należy do Wójta. 

§ 2. 1. Opłaty za korzystanie z obiektu uiszcza się poprzez zapłatę „z góry” w określonej wysokości w kasie 
Urzędu Gminy Wodynie, bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy Wodynie. Realizując przelew należy 
podać tytuł według następującego wzoru: „Kompleks boisk - wynajem”, nazwisko/nazwa wynajmującego, 
termin wynajmu. 

2. Należności należy uiścić niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym 
wynajem. W przypadku braku odnotowanej wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja traci ważność. 

3. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności do Urzędu 
Gminy Wodynie. 
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§ 3. W przypadku odwołania rezerwacji najemcy przysługuje zwrot dokonanej wpłaty pod warunkiem, iż 
odwołanie rezerwacji nastąpiło najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem planowanej rezerwacji. 
Początek dnia roboczego ustala się na godzinę 7.45, zaś koniec o godzinie 15.45. Odwołania rezerwacji złożone 
po wskazanej wyżej godzinie będą traktowane jak złożone o godzinie 7.45 następnego dnia roboczego. Zwrot 
uiszczonej należności zostanie zrealizowany wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wodynie. 

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

   

Wójt Gminy 
 
 

Wojciech Klepacki 
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