
UCHWAŁA NR LXX/321/VII/2018 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat  

za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu 

Krzyżowniki-Smochowice. 

 

Na podstawie zarządzenia Nr 635/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie 

przekazania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu, do korzystania, części nieruchomości położonej w 

Poznaniu, pomiędzy ulicami Tczewską, Lubawską i Braniewską oraz § 1 ust.1 uchwały Nr LXV/1197/VII/2018 

Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania 

uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego  

do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta – osiedlom, w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały  

nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wnioskuje się o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego  

do korzystania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego na terenie Osiedla, w zakresie 

boisk do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych oraz tenisa ziemnego, w szczególności dla 

stowarzyszeń sportowych, grup mieszkańców, dla dziecięcych i młodzieżowych klubów 

sportowych oraz podmiotów oświatowych. 

2. Propozycje stawek stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

  

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia 

komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice. 

 

Korzystanie z obiektów sportowych przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej oraz zdrowia mieszkańców 

miasta. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców korzystaniem z kompleksów sportowych wymaga dbałości 

o ich utrzymanie w stanie niepogorszonym, co wynika wprost z wymogów określonych przepisami prawa oraz 

wymaga zwiększania atrakcyjności tych obiektów poprzez ich doposażanie. Koszty związane z koniecznością 

ciągłych remontów i stałego ulepszania oraz utrzymania obiektu obciążają w znacznej wysokości budżet 

Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

W związku z powyższym zasadnym byłoby odpłatne wynajmowanie boisk w szczególności klubom sportowym 

działającym w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

z terenu miasta Poznania oraz skupiających dzieci i młodzież z terenu Osiedla oraz odpłatnego udostępniania 

przestrzeni reklamowej na ogrodzeniu boisk sportowych. 

Uchwałą Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. Prezydentowi Miasta 

Poznania powierzono uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego 

do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta – Osiedlom, dlatego Rada wnioskuje o ustalenie cen i opłat  

za korzystanie z boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych oraz tenisa ziemnego dla dziecięcych i 

młodzieżowych klubów piłkarskich, placówek oświatowych, zorganizowanych grup mieszkańców. 

Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i 

Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

    Wnioskodawca 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały 

nr LXX/321/VII/2018 

Rady Osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

 
 
 
 
 

 
Propozycje stawek najmu: 
 

1. boisk do piłki nożnej dla: 

a. dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych (których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej), grup mieszkańców 

- cena brutto za godzinę - 70,- PLN; 

b. placówek oświatowych - cena brutto za godzinę - 37,- PLN; 

c. użytkowników realizujących zadania zlecone Miasta (np. granty) - bezpłatnie; 

d. pozostałych użytkowników - cena brutto za godzinę - 150,- PLN. 

 
2. boisk wielofunkcyjnych dla: 

a. dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych (których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej), grup mieszkańców 

- cena brutto za godzinę - 70,- PLN; 

b. placówek oświatowych - cena brutto za godzinę - 37,- PLN; 

c. użytkowników realizujących zadania zlecone Miasta (np. granty) - bezpłatnie; 

d. pozostałych użytkowników - cena brutto za godzinę - 150,- PLN. 

 
3. boisk do tenisa ziemnego dla: 

a. dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych (których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej), grup mieszkańców 

- cena brutto za godzinę - 9,- PLN (za jeden kort); 

b. placówek oświatowych - cena brutto za godzinę - 9,- PLN (za jeden kort); 

c. użytkowników realizujących zadania zlecone Miasta (np. granty) - bezpłatnie; 

d. pozostałych użytkowników - cena brutto za godzinę - 18,- PLN (za jeden kort). 

 
4. udostępnianie przestrzeni reklamowej na ogrodzeniu boisk sportowych - 

cena brutto za metr kwadratowy powierzchni reklamy - 25,- PLN za miesiąc. 


