ZARZĄDZENIE
PREZYDENTÅ MIÅSTÅ GLÍ

z dnia

Emi

CE

. 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych - obiektów rekreacyjno-sportowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwały nr XIV/275/2011 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektow i urządzen

użyteczności publicznej
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności
publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia, dla
następujących obiektów rekreacyjno-sportowych:
1. boisk, obiektów piłkarskich oraz kortów tenisowych - załącznik nr 1,

2. Ośrodka wypoczynkowego „Czechowice” - załącznik nr 2,
3. Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” - załącznik nr 3,
4. lodowiska sezonowego „Piruet” - załącznik nr 4,
5. sceny mobilnej - załącznik nr 5,
6. Kąpieliska Leśnego - załącznik nr 6.

§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto.
§3. Wykonanie zarządzenia powieizam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach.
§ 4. Tracą moc:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6941/14 z dnia 31 października
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1467/2015 2 dnia 2 września 2015
r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PM-6941/ 14 z dnia 31 pażdziernika 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie 2 miejskich obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będzie pwšl Zastępca Prezydenta Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem .

.
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§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PMPrezydenta Miasta Gliwice z dnia

/17
og

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BOISK, OBIEKTÓW PIŁKARSKICH I KORTÓW

1.

Boiska sportowe:

_

_

- kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jasnej. _
- kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Praskowejz
Cena brutto

Lp. Cel udostępnienia
1.

Korzystanie z boisk w celach sportowych

bezpłatnie

2.

Organizacja imprez publicznych

bezpłatnie

2.

Stadiony i boiska piłkarskie:
- stadion przy ul. Lekarskiej 5,
- stadion przy ul. Fiołkowej 26,
- stadion przy ul. Radomskiej 132,
- boisko trawiaste przy ul. Niezapominajki,

- boisko trawiaste przy ul. Orkana:
1) Wynajem całego obiektu

Lp. łlkiient
Gliwickie stowarzyszenia i kluby
1' »sportowe

Cel udostępnienia

l

Mecz ligowy lub
trening sportowy

Cena brutto
l

1 M ecšpärtofrng
:air '
~ 2.
1;

_
30 zł za godzmę

l

100 zł za godzinę

Pozostali
Imprezy niesportowel

150 zł za godzinę

l

2) Inne usługi
+1 Lp.
1'
2.
l
3.
3.

Przedmiot udostępnienia
Powierzchnia biurowa w budynkach wchodzących
w skład stadionu
Powierzchnia magazynowa (w tym szatnie)
Wynajem sali na organizację imprezy okolicznościowej
do 48 godzin na terenie stadionu przy ul. Fiołkowej i
ul. Lekarskiej

Cena brutto
`l
l

10 zł za m 2 za miesiąc
5 zł za mz za miesiąc

I

l

500 zł

Korty przy ul. Kosynierów 6
1) Wynajem kortu

Lp. Pora dnia
1.

Poniedziałek - piątek do godziny 15°“- cena normalna

2

Poniedziałek - piątek do godziny 15°°- cena ulgowa
(dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia)
Poniedziałek - piątek do godziny 1S°°- seniorzy 67+
osiadający Kartę Gliwicki Senior

'
3'
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Cena brutto
15 zł za godzinę
10 zł za godzinę
11 zł za godzinę

45-

Poniedziałek - piątek do godziny 15'” - seniorzy 75+

8 zł za godzinę

posiadający Kartę Gliwicki Senior
(Poniedziałek - piątek po godzinie 15 DO , soboty, niedziele
5' ji święta - cena normalna

6.

l Poniedziałek - piątek po godzinie 15°", sobotv. niedziele
i święta - cena ulgowa (dzieci, młodzrez szkolna do 16
roku życia)
Poniedziałek - piątek po godzinie 15°", soboty, niedziele

17 zł za godzinę

7' 1 święta - seniorzy 67+ posiadający kartę Gliwicki senior

18 zł za godzinę

Poniedziałek - piątek po godzinie 15°", soboty, niedziele
i święta - seniorzy 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

13 zł za godzinę

8'

Dodatkowa opłata za oświetlenie kortu po zmroku - za

9' każdy kon

1

6 zł za godzinę

10. lPoniedziałek - piątek do godziny 15°° - abonament*

l

100 zł za miesiąc

11. Caly obiekt (5 kortów)
IF

25 zł za godzinę

500 zł za dzień

‹ Abonament obejmuje 10 godzin miesiętznie w ściśle określonych, z góry ustalonych godzinach
lub w dowolnym wolnym terminie.

2) Wynajem kortu w celu prowadzenia nauki gry w tenisa w grupach
zorganizowanych i indywidualnie z trenerem, od poniedziałku do piątku

do godziny 17°”
Lp. Klient

Cena brutto

1.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe

5 zł za godzinę

2.

Inne kiuby sportowe i podmioty gospodarcze

10 zł za godzinę
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PMA
Ü
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia zł 115 :og

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„CZECI'IOW'ICE"

1.

Bilet wstępu jednorazowego (obowiązuje w
określonym uchwałą Rady Miasta w Gliwicach)

Lp.

ll.
J

sezonie

Zakres

kąpielowym

Cena brutto

Dorośli

3 2*

. _

2.

|Dzieci, młodzież szkolna do 16 roku zycia

2.

Wynajem domków kempingowydi

-

bezpłatnie

Cena

C313
cam
~ przypadku przypadku
Cena za ,
najmu
1 dobę *prqpadku najmu
"aim"
"al
powyżej
powyżej
2 doby
14 dób
2 dób

w

Lp. Przedmiot
Domek czteroosobowy typu „A”
1. *+ energia elektryczna wg
wskazań liczników

Domek czteroosobowy typu ..

80 zł
za dobę

70 zł
za dobę

60 zł
za dobę

50 zł za

80 zł

dobę

BH

2. + energia elektryana wg
l
wskazań liczników
Domek sześcioosobowy typu
3. BRDA + energia elektryczna i
woda wg wskazań liczników

100 zł

90 zł

za dobę

za dobę

za dobę

70 zł za
dobę

160 zł
za dobę

140 zł
za dobę

110 zł
za dobę

90 zł za
dobę

80 zł

70 zł za

Pokój trzyosobowy - BRDA 5
4. + energia elektryczna i woda
r
wskazań liczników

wg

100 zł
za dobę

90 zł
za dobę

za dobę

dobę

Pokój czteroosobowy - BRDA
5. + energia elektryczna i woda
wskazań liczników

5
wa

110 zł
za dobę

100 zł
za dobę

90 zł
za dobę

80 zł za

dobę

Kauc_ia zwrotna - 200 zł
3.

Wynajem pola namiotowego

\ Lp. Przedmiot

Cena brutto
20 zł za każdą

1. `* Ustawienie namiotu 1 - 2 osobowego
r

2. llUstawienie namiotu 3 - 4 osobowego
r
3.

1
r

30 zł za każdą
rozpoczętą dobę

40 zł za każdą
rozpoczętą dobę
,Opłata za pobyt dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów 4 zł od osoby za każdą
4
' `do 24 roku życia w grupach zorganizowanych
l
rozpoczętą dobę
5 [Opłata za podłączenie namiotu i korzystanie z energii
4 zł za każdą
`
„ ' lelektrycznej
rozpoczętą dobę
D

Ustawienie namiotu więcej niż 4 osobowego

rozpoczętą dobę

EKTOR
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4.

Autokemping
Cena brutto

Lp. \›Przedmiot
1.
'
5.

Ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego

35 zł za każdą
rozpoczętą dobę

Opłata za podłączenie przyczepy lubsamochodu _
kempingowego i korzystanie z energrr elektrycznej

10 zł za każdą
rozpoczętą dobę

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Cena brutto

Lp. Przedmiot

15 zł za godzinę

V 1. Rodzinny rower wodny
Í; 2 lRodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 67+
li ` posiadajggch Kartę Gliwicki Senior
3 Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 75+
' _posiadajągch Kartę Gliwicki Senior
W 4. Kajaki, łódki, małe rowery wodne

5

11 zł za godzinę

8 zł za godzinę
M

Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w wieku

7 zł za godzinę

' *67+ posiadająçych Kartę Gliwicki Senior
6 `Kajaki, łódki, małe rowery wodne dla seniorów w wieku

5 zł za godzinę

' 75+ posiadajggych Kartę Gliwicki Senior
6.

10 zł za godzinę

Opłaty wpisowe za udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych
organizowanych na terenie Ośrodka

Cena brutto

Lp. Przedmiot

1.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia

10 zł za osobę

2.

Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli

20 zł za osobę

l 3.

Seniorzy w wieku 67+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

14 zł za osobę

4.

Seniorzy w wieku 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

10 zł za osobę

7.

Inne opłaty

Lp. .Przedmiot
,Opłata parkingowa (pobierana w sezonie kąpielowym
Ĺokreślonym uchwałą Rady Miasta w Gliwicach):
Y- pojazd jednośladowy z silnikiem

Cena brutto

2 zł za wjazd/dzień

1.

- samochód osobowy
- autokar

l

` 2

1

'

10 zł za wjazd/dzień

ŸOpłata za długookresowe ustawienie przyczepy lub

(cena nie uwzględnia opłaty

narkingøwei)

do 500 osób (uczestników)
.
(“Qe5t"'k°'^")

powyżej 3000 osób
(uczestników)

D

„Li

100 zł za miesiąc

samochodu kempingowego

Wynajem Ośrodka na imprezę

REKTOR

5 zł za wjazd/dzień

_

2 500 zł za dobę
4 500 zł za dobę
6 000 zł za dobę

Wynajenrterenu na imprezę

okolicznosciową

do 10 Osób

~

ýroozr
zoożr

4'

(cena nie uwzględnia opłaty
parkingowej)

5.

Działalność handlowo-usługowa na terenie Ośrodka

100 zł za dobę

6

wynajęcie miejsca do grillowania z przygotowaniem
drewna

50 Zł

°

11 d° 20 Üsób
powyżej 20 osób

750 zł
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM- I 17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
QD

ceny 1 or=r.A'rY za konzvsrarue z oarernu 1 uRzĄDzeŃ Hm.:
wmowlskowo - sPon1'oweJ ..soś|'~ucA"

1.

Udostępnianie hali widowiskowej

Lp. Cei udostępnienia
1.

l

Cena brutto

1

bezpłatnie

Zajęcia szkolne*
Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby

80 zł za godzinę

2' indywidualne
3. Inne kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze

100 zł za godzinę

4.

300 zł za godzinę

Imprezy niesportowe

2.

Udostępnianie sali sportowej
Cena brutto

Lp. Cel udostępnienia

1.

Zajęcia szkolne*

2

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby
indywidualne

'
3.

Inne kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze

bezpłatnie
40 zł za godzinę
\

50 zł za godzinę
l

4.
3.

Imprezy niesportowe

,

150 zł za godzinę

Udostępnianie sali gimnastycznej

Lp. 1Ceł udostępnienia

Cena brutto

1. »Zajęcia szkolne*

bezpłatnie

\ 2. ,Zajęcia sportowe

20 zł za godzinę

3. Zajęcia niesportowe
4.

50 zł za godzinę

Udostępnianie infrastruktury hali

5 Lp. Zakres
.N 1.

1,

Udostępnienie stołu do tenisa

10 zł za godzinę

2. ,\Sauna
l
3'

Cena brutto

36 zł za 1/2 godziny

"Okazjonalne wynajęcie lokalu gastronomicznego w czasie
trwania imprez + media wg wskazań liczników

150 zł za każdą

rozpoczętą dobę

* Bezpłatne zajęcia szkolne wychowania ñzyiznego dla klas sportowych o proﬁiu piłka ręczna

i futsal w godzinach:

poniedziałek - środa 8“° - 17“°, czwartek - piątek s°° - 18°”, sobota 8"" - 1n°°.
Pozostale bezpłatne zajęcia szkolne wychowania Fizycznego w godzinach
poniedziałek - piątek 6°° - 15°”
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PMPrezydenta Miasta Gliwice z dnia

ll?
IO Š M

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA SEZONOWEGO „PIRUET"

1.

Wstęp jednorazowy na płytę lodowiska

Lp. Klienci
1.

l

Cena brutto

Z

Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 24 roku życia

4zł

2. Ęoofośii

8zł

3.

Seniorzy w wieku 67+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

4zł

4.

Seniorzy w wieku 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

3zł

5.

Rodzic/opiekun dziecka do 12 roku życia

6
j

Ż

.

3 zł dorosły + 2 zł
dziecko
3 zł dorosły + 2 zł

Seniorzy w wieku 67+ posiadający Kartę Gliwicki Senior
` ,- opiekunowie dziecka do 12 roku życia
Seniorzy w wieku 75+ życia posiadający Kartę Gliwicki

7'

Senior - opiekunowie dziecka do 12 roku życia

8'

Ę* Dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych,
w wieku do 16 roku życia (minimum 10 osób)

2.

dziecko
2 zł dorosły + 2 zł
dziecko
1zł
l

Pozostałe opłaty

Lp. 'ryrui opiaty
\ 1.

Cena brutto
6 zł za parę za każdą i

wypożyczenie łyżew

rozpoczętą godzinę

2. llOstrzenie łyżew

4 zł za parę

l

\ 3. śwypożyczenie pingwina do nauki jazdy
4.

l

Udostępnienie lodowiska grupom zorganizowanym

V

4 zł za każdą
rozpoczętą godzinę
.
100 zł za kazd.arozpoczętą godzinę
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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr PM-50
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

;'17
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CENY I OPŁATY ZA WYNŁJEM SCENY MOBILNEJ

Lp. Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

wynajęcie sceny mobilnej na imprezę komercyjną

7 000 zł do 3 dni

2

wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie organizacje Z

3.

wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie Rady Osiedlowe

pozarządowe

I 500 zł do 3 dni

bezpłatnie
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Załącznik nr 6 do zarządzenia nr PMƒ17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia Ã /5 _ 90

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KĄPIELISKA LEŚNEGO
1.

Wstęp jednorazowy *

Lp. Klienci
1.

Z

Cena brutto

Dzieci do 3 lat

bezpłatnie

* Informuje się, że pozostałe ceny i opłaty ustala dzierżawca obiektu zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie dzierżawy.
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