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Wynajem pomieszczeń  
w Miejskim  Centrum Kulturalno - Sportowym w Kolonowskiem 

( na boisku sportowym KS Unia ) 
 

 

 

 

 

Podstawa 

prawna 

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.                     

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). 

2. Zarządzenie Nr Or.0050.20.2016 Burmistrza Kolonowskiego z 

dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu 

pomieszczeń służących do prowadzenia działalności kulturalnej w 

budynkach stanowiących własność Gminy Kolonowskie, 

 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie  

ul. Ks. Czerwionki 39 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40 w. 36 

E-mail informacyjny: rso@kolonowskie.pl  

Godziny pracy: poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  

piątek od 7.00 do 14.00 

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

 

Magdalena Stryczek  

 

 

 

 

Wymagane 

dokumenty 

- pisemny wniosek zawierający: 

1. określenie pomieszczeń, 

2. termin wynajmu, 

3. ilość godzin, 

4. cel wynajmu, 

 

- potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

 

Wysokość opłaty 

skarbowej 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza ( w załączeniu), 

uiszczona w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem  

lub przelewem na konto bankowe Gminy Kolonowskie: 

nr 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 

 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


Termin 

składania 

dokumentów 

 

minimum 48 godzin przed terminem wynajmu  

 

Termin realizacji 

 

na bieżąco 

 

 

Tryb  

odwoławczy 

 

 

brak 

 

Uwagi 

 

 

Udostępnianiem pozostałych pomieszczeń ( sala widowiskowa w 

OSP Kolonowskie, hala widowiskowo-sportowa w Kolonowskiem 

oraz świetlice w poszczególnych wsiach) zajmuje się Biblioteka i 

Centrum Kultury w Kolonowskiem. 

 

 

 

 

 

 

Informacje 

dodatkowe 

1. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy dokonać rezerwacji 

terminu wynajmu. 

2. Bezwzględne pierwszeństwo w rezerwacji terminów ma Gmina 

Kolonowskie i organizacje społeczne działające na terenie danej 

miejscowości.  

3. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi w przypadku nie 

wykorzystania wynajętych pomieszczeń w terminie określonym 

umową. 

4. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

sanitarnych, bhp i p.poż. 

5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte 

pomieszczenia i wyposażenie. 

6. Najemca nie może w trakcie trwania wynajmu oddawać 

pomieszczeń do dyspozycji osobom trzecim. 

7. W przypadku wystąpienia szkód z powstałych z winy Najemcy, 

Najemca ponosi koszty ich likwidacji, po uprzednim uzgodnieniu 

z Wynajmującym sposobu ich usunięcia. 

8. Najemca zobowiązany jest zachować ład i porządek  

w wynajmowanych pomieszczeń oraz na terenie posesji.  

9. Po zakończeniu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest 

pozostawić pomieszczenia w stanie niepogorszonym. 

 

 

Wzory  

wniosków 

 

 

 Zarządzenie Nr Or.0050.20.2016 Burmistrza Kolonowskiego  

z dnia 5.02.2016r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu 

pomieszczeń służących do prowadzenia działalności kulturalnej 

w budynkach stanowiących własność Gminy Kolonowskie. 

 Wniosek 

 

 

 

 

 


