
  

ZARZĄDZENIE NR 0050 / 107   /2016 

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi hotelowych przy ul. Parkowej 20 

w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 w Zakrzowie. 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Stawki opłat za najem pokoi hotelowych, z zastrzeżeniem stawek opłat wskazanych w § 

2 z zastrzeżeniem § 3 Zarządzenia wynoszą: 

 

Lp.  Cena brutto 

1. Pokój 2-osobowy  140,00 zł/doba* 

2. Pokój 2-osobowy  (bez łazienki) 80,00 zł/doba* 

3. 
Pokój 2-osobowy do pojedynczego 

wykorzystania 
100,00 zł/doba* 

4. Apartament 3-osobowy  240,00 zł/doba* 

5. Apartament 2-osobowy  220,00 zł/doba* 

6. Opłata za zwierzęta 30,00 zł/doba* 

 

*Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do  godz. 12:00 dnia następnego, w cenie 

pokoju śniadanie oraz godzinny  wstęp na basen. 

 

§ 2 

Stawki opłat za najem pokoi  hotelowych w okresie targów, wystaw oraz zawodów 

sportowych wynoszą: 

 

Lp.  Cena brutto 

1. Pokój 2-osobowy  170,00 zł/doba* 

2. Pokój 2-osobowy ( bez łazienki ) 100,00 zł/doba* 

3. 
Pokój 2-osobowy  do pojedynczego 

wykorzystania 
140,00 zł/doba* 

4. Apartament 3-osobowy  300,00 zł/doba* 

5. Apartament 2-osobowy  300,00 zł/doba* 

6. Opłata za zwierzęta 50,00 zł/doba* 

 



*Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do  godz. 12:00 dnia następnego, w cenie 

pokoju śniadanie oraz godzinny  wstęp na basen. 

 

§ 3 

Wysokość stawki opłat za najem całości lub w części pokoi hotelowych ( co najmniej 2 

pokoje) przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ustala się w umowie zawartej 

z tymi podmiotami.  

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050/43/2014 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia  9 maja 

2014 roku w sprawie opłat za wynajem pokoi hotelowych w obiekcie zlokalizowanym 

przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku i podlega  ogłoszeniu na 

tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Zakrzowie. 

 

  

  

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 


