ZARZĄDZENIE Nr 146/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za wynajem sali i pokoi noclegowych w budynku Centrum
Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach przy ul. Szkolnej 1 oraz wzorów druków dotyczących ich
wynajmu.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość opłat za wynajem sali i pokoi noclegowych w budynku Centrum Etnograficzno
– Ekumenicznym w Dubinach przy ul. Szkolnej 1
Sezon letni

Sezon zimowy

01.05 – 31.10

01.11 – 30.04

Cena za 1 os. za dobę w pokoju 2 osobowym z łazienką przez okres 1 – 3 dni

70,00 zł

90,00 zł

Cena za 1 os. za dobę w pokoju 2 osobowym z łazienką przez okres 4 – 10 dni

60,00 zł

80,00 zł

Cena za 1 os. za dobę w pokoju 2 osobowym z łazienką przez okres pow. 10 dni

50,00 zł

70,00 zł

- stypy oraz inne uroczystości żałobne - za 1 uroczystość

100,00 zł

---

- urodziny, chrzciny i inne uroczystości rodzinne – za 1dobę

150,00 zł

---

- szkolenia, prezentacje – za 1 godz.

50,00 zł

---

Cena najmu sali :

Podane ceny są cenami PLN brutto. Powyższe ceny zawierają koszt mediów.
2. Doba w pokojach noclegowych i na sali rozpoczyna się od godz. 12:00 i trwa do godz.12:00 dnia
następnego.
3. Opłata za wynajem pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz.
12:00,
4. Istnieje możliwość najmu pokoi noclegowych i sali po uprzedniej rezerwacji telefonicznej
i dokonaniu przedpłaty w wysokości 25% wartości rezerwacji.
5. Zniżka rodzinna do pokoi noclegowych:
◦ dzieci w wieku do 3 lat są zwolnione z opłat,
◦ dzieci od 3 – 12 lat – opłata w wysokości 50% stawek określonych wyżej.
6. Do nieodpłatnego korzystania z sali i pokoi noclegowych uprawnione są osoby zaproszone przez
Wójta przebywające na terenie gminy w związku z określonym wydarzeniem (ważne uroczystości
i wydarzenia gminne).

§ 2.
Wynajem sali i pokoi noclegowych nie stanowi świadczenia przez gminę usług komunalnych
o charakterze użyteczności publicznej, a ich udostępnienie stanowi decyzję Wójta Gminy Hajnówka.
§ 3.
Ustala się wzór wniosku do Wójta Gminy w sprawie wynajmu sali lub pokoi noclegowych
stanowiący załącznik Nr 1.
§ 4.
Ustala się wzór Umowy Najmu sali lub pokoi noclegowych stanowiący załącznik Nr 2.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Hajnówka.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

