
 
 

ZARZĄDZENIE NR PM-2554/2020 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 23 lipca 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich 
obiektów i urządzeń 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. lodowiska sezonowego „Piruet” – załącznik nr 3, 

4. Kąpieliska Leśnego – załącznik nr 4. 

§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-580/19 z dnia 18 kwietnia 2019 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. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 6. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie tekstu 
ujednoliconego jest dyrektor MZUK. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 5786



§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

  
 

Prezydent Miasta Gliwice 
 
 

Adam Neumann 
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CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA SEZONOWEGO „PIRUET”

1. Wstęp jednorazowy na płytę lodowiska

Lp. Klienci Cena brutto

1. Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 24 roku życia 4 zł

2. Dorośli 8 zł

3.
Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 24 roku życia
posiadający Kartę Rodzina 3+

2 zł

4. Dorośli posiadający Kartę Rodzina 3+ 4 zł

5. Seniorzy w wieku 60+ posiadający Kartę Gliwicki Senior 5,60 zł

6. Seniorzy w wieku 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior 4 zł

7. Rodzic/opiekun dziecka do 12 roku życia
3 zł dorosły + 2 zł

dziecko

8.
Seniorzy w wieku 60+ posiadający Kartę Gliwicki Senior
– opiekunowie dziecka do 12 roku życia

3 zł dorosły + 2 zł
dziecko

9.
Seniorzy w wieku 75+ życia posiadający Kartę Gliwicki
Senior – opiekunowie dziecka do 12 roku życia

2 zł dorosły + 2 zł
dziecko

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

1 zł

2. Pozostałe opłaty

Lp. Tytuł opłaty Cena brutto

1. Wypożyczenie łyżew
6 zł za parę za każdą
rozpoczętą godzinę

2. Ostrzenie łyżew 4 zł za parę

3. Wypożyczenie łyżew dla posiadaczy Karty Rodzina 3+
3 zł za parę za każdą
rozpoczętą godzinę

4. Ostrzenie łyżew dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ 2 zł za parę

5. Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy
4 zł za każdą

rozpoczętą godzinę

6. Udostępnienie lodowiska grupom zorganizowanym
100 zł za każdą

rozpoczętą godzinę

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2554/2020

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 lipca 2020 r.
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