
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno 

 

Mgr inż. Piotr Psikus 

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO 

Z DNIA 31  stycznia 2022 r. 

 

Zmieniające zarządzenie nr 188/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 

23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej świadczone przez PROJEKT KĘPNO sp. z o. o. 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kępno 

administrowanych przez PROJEKT KĘPNO sp. z o. o. 

 

 Na podstawie §1 Uchwały Nr LV/408/2018  Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno uprawnień do ustalania 

wysokości cen i opłat albo ustalania sposobu cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Gminy Kępno zarządza się co następuje:  

§1 

 W zarządzeniu powołanym w tytule niniejszego zarządzenia wprowadza się 

następującą zmianę: 

- załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu PROJEKT KĘPNO sp. z o.o. 

z siedzibą w Kępnie  

§1 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Sporządził: K. Godek 

e-mail: krzysztof.godek@um.kepno.pl 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia NR 31/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2022r. 

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2021 Burmistrza Miasta  

i Gminy Kępno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej świadczone przez 

PROJEKT KĘPNO sp. z o. o. oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kępno 

administrowanych przez PROJEKT KĘPNO sp. z o. o. 

 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej 

Kompleksu Sportowego „Orlik” na ul. 

Nowowiejskiego w Kępnie 

Stawka 

1. Najem powierzchni rekreacyjnej do 10m² na cele 

handlowe lub gastronomiczne (poza boiskiem ze 

sztuczną nawierzchnią) 

2, 00 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne (poza boiskiem ze 

sztuczną nawierzchnią) 

1,50 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe 

lub gastronomiczne (poza boiskiem ze sztuczną 

nawierzchnią) całość 

1000 zł* dziennie 

4. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele sportowe 

(poza boiskiem ze sztuczną nawierzchnią) 

300 zł * dziennie 

5. Usługa oświetlenia boiska 200 zł * za 1 godz. 

6. Usługa oświetlenia boiska dla korzystających z 

boiska klubów sportowych i stowarzyszeń 

posiadających siedzibę na terenie Gminy Kępno, 

realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 

oraz nieprowadzących działalności gospodarczej 

100 zł * za 1 godz. 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Boiska i 

kortu tenisowego w Hanulinie (poza płytą boiska i kortu) 

Stawka 

1. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

2, 00 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

1,50 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe 

lub gastronomiczne całość (Nie dotyczy inicjatyw 

organizowanych przez Klub Sportowy Hanulin, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Hanulinie oraz Radę Osiedla 

Hanulin) 

300 zł*/dzień 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Boiska ze 

sztuczną nawierzchnią przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie 

(poza płytą boiska) 

Stawka 

1. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

2, 00 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

1,50 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe 

lub gastronomiczne całość 

300 zł*/dzień 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej kompleksu 

boisk oraz kortów w Krążkowach (poza płytą boiska) 

Stawka 

1. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

2, 00 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

1,50 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe 

lub gastronomiczne całość 

300 zł*/dzień 

4. Korzystanie z kortu od poniedziałku do piątku w 10 zł* za godzinę 
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godzinach 14:00 – 16:00  

5. Korzystanie z kortu od poniedziałku do piątku w 

godzinach 16:00 – 22:00 

15 zł* za godzinę 

6. Korzystanie z kortu w sobotę, niedzielę i święta w 

godzinach 10:00 – 22:00  

20 zł* za godzinę 

7. Wynajem całego obiektu na cele sportowe 300 zł*/dzień 

8. Wynajem całego obiektu na cele sportowe dla 

klubów sportowych i stowarzyszeń posiadających 

siedzibę na terenie Gminy Kępno, realizujących 

zadania w zakresie kultury fizycznej oraz 

nieprowadzących działalności gospodarczej 

100 zł*/dzień 

9. Usługa oświetlenia boiska 60 zł*/ za 1 godzinę 

10. Usługa oświetlenia boiska dla klubów sportowych i 

stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie 

Gminy Kępno, realizujących zadania w zakresie 

kultury fizycznej oraz nieprowadzących działalności 

gospodarczej 

30 zł*/ za 1 godzinę 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Świetlicy i 

pola namiotowego w Mikorzynie 

Stawka 

1. Najem świetlicy na imprezy okolicznościowe 50 zł*/godzina 

2. Najem świetlicy na pobyt wypoczynkowy  

- 1 osoba 

- 2 osoby  

- 3 osoby 

- 4 osoby 

 

80 zł za dobę 

120 zł za dobę 

150 zł za dobę 

180 zł za dobę 

3. Najem miejsca noclegowego na polu namiotowym 

(bez dostępu do sanitariatów i energii elektrycznej) 

20 zł*/doba 

4. Najem całego obiektu 300 zł*/doba 

Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej Stadionu 

Miejskiego przy ul. Sportowej w Kępnie (poza płytą 

boiska i stadionu oraz urządzeniami lekkoatletycznymi) 

Stawka 

1. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

2, 00 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

2. Najem powierzchni rekreacyjnej powyżej 10m² na 

cele handlowe lub gastronomiczne 

1,50 zł * / godzina za każdy 

m² powierzchni 

3. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele handlowe 

lub gastronomiczne całość 

1000 zł*/dzień 

4. Najem powierzchni rekreacyjnej na cele sportowe 

całość 

300 zł*/dzień 


