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Zarządzenia nr 33/2020 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 
im. Marii Nogajowej  
z dnia 3.12.2020 r.

CENNIK OPŁAT

za wynajem lokali użytkowych Miejskiej Biblioteki publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi-
Kopalnia Kultury

obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

dot. Budynek Kopalni Kultury w Czeladzi przy ul. Trznadla 1

1. Udostępnienie lokali użytkowych odbywać się będzie w oparciu o formę pisemną.

2. Rodzaj formy pisemnej pozostaje w gestii dyrektora jednostki i będzie określał w szczególności jaki 

rodzaj działalności prowadzony będzie w wynajmowanym pomieszczeniu, okres na jaki został zawarty 
wynajem oraz wysokość i terminy opłat za wynajem i innych opłat związanych z wynajmem.

3. Lokale użytkowe wynajmowane są jednorazowo – na godziny, dni - lub długoterminowo - powyżej 

jednego miesiąca.

4. W związku z brakiem możliwości realnego skalkulowania kosztów utrzymania wynajmowanych 

pomieszczeń (wynajmy jednorazowe) oraz charakteru organizacji, którym MBP w Czeladzi wynajmuje 
pomieszczenia ustala się odpłatność:

- sala teatralna - 250,00 zł + VAT za 1 h 

-sala teatralna (spektakl/koncert)- 2.500,00 zł + VAT za 1 dzień lub 
procentowo od sprzedaży   biletów od  20% do 50%

- sala prób 50,00 zł +VAT za 1 h

Stawka wynajmu pomieszczeń może podlegać negocjacji w przypadku prospołecznego charakteru 
przedsięwzięcia oraz wniosków organizacji kulturalnych, społecznych lub sportowych działających na 
rzecz  promocji miasta i regionu. Stawka za wynajem obejmuje opłaty dodatkowe wynikające ze 
zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji itp. W przypadku negocjacji  stawka może ulec 
zwiększeniu/zmniejszeniu.

5. W związku z brakiem możliwości realnego skalkulowania kosztów utrzymania wynajmowanych 

pomieszczeń (wynajmy długoterminowe- powyżej jednego miesiąca) oraz charakteru organizacji, 
którym MBP w Czeladzi wynajmuje pomieszczenia ustala się odpłatność umowną  nie mniejszą niż:

 250,00 zł + VAT za 1 miesiąc

Stawka wynajmu pomieszczeń może podlegać negocjacji w przypadku prospołecznego charakteru 
przedsięwzięcia oraz wniosków organizacji kulturalnych, społecznych lub sportowych działających na 
rzecz  promocji miasta i regionu oraz innych przyczyn wynikających z prospołecznego działania. 
Stawka za wynajem obejmuje opłaty dodatkowe wynikające ze zużycia energii elektrycznej, wody i 
kanalizacji itp. W przypadku negocjacji  stawka może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.


