
UCHWAŁA 07/2022 
RADY BRACKIEJ 

KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KROTOSZYNIE

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie wynajmu terenu strzelnicy brackiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§  1.  Zezwala się osobom fizycznym, jak i prawnym oraz podmiotom na wynajem terenu
strzelnicy poza budynkiem strzałowni, sali brackiej oraz torów strzeleckich (z wyłączeniem toalet)
do organizacji imprez okolicznościowych i określa się  jako darowiznę kwotę wynajęcia na 500 zł
za  dobę  na  cele  statutowe  oraz  kolejne  500  zł  kaucji,  które  będzie  zwrócone  po  oddaniu  i
sprawdzeniu wynajmowanego terenu.

§   2.  Z  powyższej  kwoty  zwolniony  jest  Członek  Zwyczajny  Kurkowego  Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie na podstawie § 11 pkt 3 statutu z 1994 r. Kwotę wynajmu dla Członka
Zwyczajnego  określa  się  jako  darowiznę  w  wysokości  100  zł  na  dobę  na  cele  statutowe.  Do
dyspozycji Członka Zwyczajnego jest strzałownia, jednak bez sali brackiej i torów strzeleckich.

§  3.  W  wyjątkowych  sytuacjach  Rada  Bracka  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  w
Krotoszynie może zwolnić Członka Zwyczajnego lub inny podmiot wynajmujący strzelnicę z opłat,
jeżeli uzna, że cel imprezy okolicznościowej spełnia charakter imprezy charytatywnej.

§  4.  Określa  się  kwotę   jako darowiznę 50 zł  za godzinę  na cele  statutowe za godzinę
prowadzenia  strzelania  oraz  dodatkowo  koszt  wystrzelania  amunicji  za  kwotę  zakupu  danego
produktu.  Pierwsza godzina strzelania  może być zwolniona z płatności  poza kosztem amunicji.
Minimalny czas to dwie godziny. 

§  5.  Jeżeli  strzelający nie  ma uprawnienia prowadzącego strzelanie  w myśl   §  2.  pkt  2
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (Dz. U. Nr
18, poz.  234 z późniejszymi zmianami)  zobowiązany jest  do uiszczenia dodatkowo 50 zł,  a w



zamian  Kurkowe  Bractwo  Strzeleckie  w  Krotoszynie  zapewni  osobę  z  wyżej  wymienionymi
uprawnieniami. 

§  6.  Za  dodatkową  opłatą  w  kwocie  150  zł  w  formie  darowizny  Kurkowe  Bractwo
Strzeleckie w Krotoszynie zobowiązuje się do dostarczenia drewna opałowego o wymiarach 120
cm x 100 cm x 80 cm. 

§  7.  Kaucja  zwracana  jest  w  przypadku  oddania  terenu  wynajmowanego  w  stanie
nienaruszonym. W przypadku uszkodzeń, kaucja idzie na poczet szkód. W przypadku, gdy szkody
przekraczają wysokość kaucji, najemca zobowiązany jest do pokrycia szkód. 

§ 8. W czasie wynajmowania terenu zewnętrznego, na osiach mogą odbywać się treningi
prowadzone przez braci z odpowiednimi uprawnieniami.              

§ 9. Wynajmujący zobowiązany jest do zabrania wytworzonych przeze siebie odpadów pod
groźbą utraty kaucji. 

§ 10. Traci moc Uchwała 06/2022 Rady Brackiej KBS w sprawie wynajmu terenu strzelnicy
brackiej z 11 kwietnia 2022 r.

§ 11 . Uchwała Rady Brackiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie wchodzi w
życie po upływie 14 dniach od uchwalenia. 

Rada Bracka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Krotoszynie


