Zarządzenie Nr 2514/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 października 2016r.
w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia
08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i § 10 ust. 1 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r. ze zm. zarządzeniem 2298/2016 z
dnia 02 sierpnia 2016 r.
§1
1. Wprowadzam zasady udostępniania w Urzędzie Stanu Cywilnego: “sali
kolumnowej”, “sali pałacowej” i “sali toastów” zwanych dalej “pomieszczeniami”.
2. Pomieszczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego są udostępniane odpłatnie:
− instytucjom
− zakładom i jednostkom budżetowym
− fundacjom
− stowarzyszeniom
− związkom zawodowym
− oraz innym jednostkom posiadającym osobowość prawną
na spotkania, konferencje, benefisy, występy i inne uroczystości, które wymagają
odpowiedniej oprawy i formy zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń w
Urzędzie Stanu Cywilnego stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia pod
warunkiem, że nie będzie to zakłócało prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu
Cywilnego.
§2
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ustala z zainteresowaną jednostką termin
i opłaty w oparciu o przepisy niniejszego Zarządzenia oraz warunki korzystania
z pomieszczeń przez jednostkę.
§3
1. Udostępnianie pomieszczeń następuje na podstawie umowy zawartej przez
upoważnione osoby.
2. W umowie należy zapisać postanowienie o odpowiedzialności majątkowej
korzystającego za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie w
udostępnianych pomieszczeniach, bądź w innych pomieszczeniach Urzędu Stanu
Cywilnego.

§4
1. Ustala się opłaty za korzystanie z pomieszczeń w wysokości:
Wysokośc opłaty
Lp.
Nazwa pomieszczenia
zryczałtowanej w złotych
brutto za 1 godzinę
600,00 zł + obowiązujący
1
„sala pałacowa” i „sala kolumnowa”
VAT
246,00 zł + obowiązujący
2
„sala toastów”
VAT
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty zużycia energii elektrycznej,
wody i sprzątania.
§5
Prezydent Miasta lub Sekretarz Miasta może w uzasadnionych przypadkach
udostępnić pomieszczenia nieodpłatnie jednostkom, o których mowa w § 1.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
§7
1. Traci moc zarządzenie nr 2750/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia
2004 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2. Umowy zawarte na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 zachowują
moc.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 2514/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 października 2016r.

Regulamin udostępniania pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego
1. Pałac Ślubów i jego wyposażenie jest własnością Miasta Płocka.
2. W Pałacu Ślubów zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego w Płocku.
3. Poza godzinami urzędowania USC z pomieszczeń tj. “sali pałacowej”,
“sali kolumnowej” i “sali toastów” mogą korzystać osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4. Korzystanie z pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego jest odpłatne. Przychody
z tego tytułu są przychodami budżetu Miasta Płocka. W uzasadnionych
przypadkach korzystanie z pomieszczeń może być nieodpłatne.
5. Korzystanie z pomieszczeń USC jest możliwe po uprzednim zawarciu umowy.
6. Wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania:
• postanowień umowy
• niniejszego regulaminu
• przepisów przeciwpożarowych
• przepisów dot. porządku publicznego i ciszy nocnej
7. Korzystający odpowiada za zakończenie imprezy zgodnie z umową
i opuszczenie Urzędu Stanu Cywilnego przez wszystkich uczestników.
8. Korzystający odpowiada za wszystkie szkody związane z użytkowaniem
pomieszczeń w trakcie imprezy.
9. Zasady niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających.
10.Naruszenie niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym odstąpieniem
od umowy i przerwaniem imprezy a ponadto konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

