ZARZĄDZENIE NR 24/2019
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 7 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących
w posiadaniu gminy Śrem
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.1)), art. 13
ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, Dz. U. z 2017 r.
poz. 1509) oraz §10 uchwały nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r.,
poz. 695) zarządzam, co następuje:
§ 1. W załączniku zarządzenia nr 181/2014 Burmistrza Śremu z dnia
30 grudnia 2014r. w
sprawie wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących
w posiadaniu gminy Śrem, w tabeli pt. "Tabela stawek czynszu netto za
najem nieruchomości lub ich części na terenie gminy Śrem„ dodaje się po
wierszu o liczbie porządkowej 10 kolejny wiersz o liczbie porządkowej 10a
w brzmieniu, jak niżej:
10a

BOISKA SPORTOWE

10a.1 Boiska typu „Orlik”
100,00
za godzinę
(przy ul. Poznańskiej w Śremie oraz
przy ul. Fiołkowej w Psarskiem)
10a.2 Boisko ze sztuczną trawą przy ul.
300,00
za godzinę
Poznańskiej
Opłat za użytkowanie boisk nie pobiera się od:
- klubów sportowych oraz stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Śrem,
- osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Śrem,
- samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem i powiatu śremskiego,
- spółek gminnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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