
   
   

      

            
       

                   
                 

              
         

    

              
          

         

          

           

          
         

                 
              

   

          

                
    

 

  
 

  
 
 

  

ZARZĄDZENIE NR PM-5934/2022 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej - sceny mobilnej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 
2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskiego obiektu użyteczności publicznej -
sceny mobilnej, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz 
przygotowanie tekstu ujednoliconego jest dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr PM-2465/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -
sceny mobilnej. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Prezydent Miasta 

Adam Neumann 
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Załącznik do zarządzenia Nr PM-5934/2022 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 13 maja 2022 r. 

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE SCENY MOBILNEJ 

Lp. Cel udostępnienia Cena brutto 
1. Wynajęcie sceny mobilnej na imprezę komercyjną 8 000 zł do 3 dni 

2. Wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie organizacje 
pozarządowe 

1 700 zł do 3 dni 

3. Wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie Rady Dzielnic 
oraz gliwickie samorządowe instytucje kultury zwolnione 
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