
UCHWAŁA NR 200/1150/2022 
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w związku z Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat 
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 145/827/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie 
wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na 
Zamku Piastowskim w Raciborzu w ten sposób, że:  

1) § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się minimalne stawki opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim 
w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, 
że, nieodpłatnie udostępnia się urządzenia, powierzchnię i obiekty na Zamku Piastowskim w Raciborzu: 

1) jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego, 

2) instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom, za zgodą dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu 
i Starosty Raciborskiego.”; 

2) zmianie ulega treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

 

  
RADCA PRAWNY 

 
 

Lidia Chrzan 

STAROSTA 
 
 

Grzegorz Swoboda 
 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej jednostek samorządu terytorialnego postanawiają organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego. Uprawnienia te mogą zostać powierzone organom wykonawczym. 

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XIV/138/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo  

o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego powierzyła uprawnienie, o którym 

mowa wyżej Zarządowi Powiatu Raciborskiego, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego sposobu 

dostosowywania cen i opłat do aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. 

Uchwałę określającą wysokość cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej  

oraz korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 

podejmuje się na wniosek dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Zatem w tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe  

i uzasadnione.  

 

 

 

 

           SEKRETARZ POWIATU                     STAROSTA 

 

      Beata Bańczyk               Grzegorz Swoboda 

 



 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr 200/1150/2022 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

 

Wysokość opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

 

Lp. Nazwa  Cena 

1. Scena na dziedzińcu (bez nagłośnienia i oświetlenia) 1 230,00 PLN/dzień 

2. Scena na dziedzińcu (z nagłośnieniem i oświetleniem) 3 690,00 PLN/dzień 

3. Dziedziniec 2400 m
2
 1 230,00 PLN/dzień 

4. 1) opłata za wynajem powierzchni reklamowej  14 166,00 PLN/dzień  

pow. od 201 do 400 m2 

2) opłata za wynajem powierzchni reklamowej 5 000,00 PLN/dzień  pow. 

od 1 do 200 m2 

3) opłata za wynajem powierzchni domku wystawienniczego 

 
184,50 PLN/dzień 

pow. od 5 do 9 m2 

4) opłata za wynajem powierzchni handlowej, wyżej 

niesklasyfikowanej, np. kramu, lub miejsca pod własne stoisko 

123,00 PLN/dzień pow. 

od 1 do 5 m2 

5. 

 

1) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, 

ekran, nagłośnienie, krzesła) - stawka podstawowa  
184,50 PLN/1 godzina 

2) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, 

ekran, nagłośnienie, krzesła) dla współorganizatora 

przedsięwzięcia, oraz obiektów uczestniczących w aktualnie 

obowiązującym programie rabatowym 

61,50 PLN/1 godzina 

3)  sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, 

ekran, nagłośnienie, krzesła) przygotowana pod wymogi 

wynajmującego 

430,50 PLN/1 godzina 

4) sala narad - stawka podstawowa  184,50 PLN/1 godzina 

5) sala narad przygotowana pod wymogi wynajmującego  430,50 PLN/1 godzina 

6. 1) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, 

ekran, nagłośnienie, krzesła), 
1 230,00 PLN/ pakiet do 

10 godzin pomiędzy 

07.30-18.00 2) sala narad 

3) korzystanie, o którym mowa w pkt 1 i 2 za każdą dodatkową 

godzinę 
123,00 PLN 

7. 1) sale restauracyjne (piwnica Domu Książęcego: 317,10 m
2
) 400,00 PLN/dzień 

2) sale warsztatowe (I p. Domu Książęcego: 40 m
2
 lub 28,8 m

2
) 11,00 PLN/m2/tydzień 

3) sale seminaryjne (II p. Domu Książęcego: 40,3 m
2 
lub 25,8 m

2
) 6,50 PLN/m2/dzień 

4) sale na poddaszu (10,6 m
2
; 14,5 m

2
; 17,2 m

2
; 16,9m

2
; 24,5m

2
) 50,00 PLN/m2/miesiąc 

8. 1) kaplica pw. św. Tomasza Becketa - stawka podstawowa  800,00 PLN/ 

do 4 godzin 

2) korzystanie, o którym mowa w pkt 1 za każdą dodatkową 

godzinę 
150,00 PLN  

9. 1) grunt na cele handlowe 5,50 PLN/m2/miesiąc  

2) grunt na cele usługowe 5,00 PLN/m2/miesiąc  

3) grunt na cele inne 0,50 PLN/m2/miesiąc  

 

 

           SEKRETARZ POWIATU                     STAROSTA 

 

      Beata Bańczyk               Grzegorz Swoboda 
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