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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
w Gliwicach.

zarządzenia

powierzam

dyrektorowi

Miejskiego

Zarządu

Usług

Komunalnych

§ 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.
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§ 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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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2554/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 lipca 2020 r.
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. Piaskowej
- ogólnodostępne boiska będące w zarządzie MZUK:
Lp. Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Korzystanie z boisk w celach sportowych

zwolnione

2.

Organizacja imprez publicznych

zwolnione

3.

Korzystanie w celach komercyjnych

50 zł za godzinę

2. Stadiony i boiska piłkarskie:
- stadion przy ul. Lekarskiej 5, w dz. Ostropa,
- stadion przy ul. Fiołkowej 26, w dz. Łabędy,
- stadion przy ul. Radomskiej 132, w dz. Brzezinka,
- boisko trawiaste przy ul. Niezapominajki, dz. Wilcze Gardło,
- boisko trawiaste przy ul. Orkana, w dz Wójtowa Wieś:
1) Wynajem całego obiektu
Lp.

1.

2.

Klient

Cel udostępnienia

Cena brutto

Mecz ligowy lub
trening sportowy

30 zł za godzinę

Mecz lub trening
sportowy

100 zł za godzinę

Imprezy niesportowe

150 zł za godzinę

Gliwickie stowarzyszenia i kluby
sportowe

Pozostali

2) Inne usługi
Lp.

Przedmiot udostępnienia

Cena brutto

1.

Wynajem
powierzchni
biurowej
wchodzących w skład stadionu

2.

Wynajem powierzchni na magazyn lub szatnię

3.

Okazjonalna działalność handlowo-usługowa na terenie
stadionu/boiska

4.

5.

Wynajem stadionu/boiska na
imprezę komercyjną
(cena nie uwzględnia zużycia
mediów i dyżuru elektryka)

w

budynkach

10 zł za m2 za miesiąc
5 zł za m2 za miesiąc
100 zł za dobę

do 500 osób
(uczestników)

2 500 zł za dobę

powyżej 500 osób
(uczestników)

3 000 zł za dobę

Wynajem sali na organizację imprezy okolicznościowej
do 48 godzin na terenie stadionu przy ul. Fiołkowej
i ul. Lekarskiej

500 zł
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3. Korty przy ul. Kosynierów 6
1) Wynajem kortu
Lp. Pora dnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena brutto

Poniedziałek - piątek do godziny 1500 – cena normalna
Poniedziałek - piątek do godziny 1500 – cena ulgowa
(dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia)
Poniedziałek - piątek do godziny 1500 – posiadacze Karty
Rodzina 3+ (osoby dorosłe)

15 zł za godzinę
10 zł za godzinę
7,50 zł za godzinę

Poniedziałek - piątek do godziny 1500 – posiadacze Karty
Rodzina 3+ (dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia)
Poniedziałek - piątek do
posiadający Kartę Gliwicki
Poniedziałek - piątek do
posiadający Kartę Gliwicki

5 zł za godzinę

godziny 1500 – seniorzy 60+
Senior
godziny 1500 – seniorzy 75+
Senior

11 zł za godzinę
8 zł za godzinę

7.

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – cena normalna

25 zł za godzinę

8.

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – cena ulgowa (dzieci, młodzież szkolna do 16
roku życia)

17 zł za godzinę

9.

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – posiadacze Karty Rodzina 3+ (osoby dorosłe)

12,50 zł za godzinę

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
10. i święta – posiadacze Karty Rodzina 3+ (dzieci, młodzież
szkolna do 16 roku życia)

8,50 zł za godzinę

11.

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – seniorzy 60+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

18 zł za godzinę

12.

Poniedziałek - piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – seniorzy 75+ posiadający Kartę Gliwicki Senior

13 zł za godzinę

13.

Dodatkowa opłata za oświetlenie kortu po zmroku – za
każdy kort

6 zł za godzinę

14. Poniedziałek - piątek do godziny 1500 – abonament*

100 zł za miesiąc

15. Cały obiekt (5 kortów)
*

500 zł za dzień

Abonament obejmuje 10 godzin miesięcznie w ściśle
ustalonychgodzinach lub w dowolnym wolnym terminie.

określonych,

z

góry

2) Wynajem kortu w celu prowadzenia nauki gry w tenisa w grupach zorganizowanych
i indywidualnie z trenerem, od poniedziałku do piątku do godziny 1700
Lp. Klient

Cena brutto

1.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe

5 zł za godzinę

2.

Inne kluby sportowe i podmioty gospodarcze

10 zł za godzinę
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2554/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 lipca 2020 r.
CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „CZECHOWICE”
1. Bilet wstępu jednorazowego (obowiązuje w sezonie kąpielowym określonym
uchwałą Rady Miasta w Gliwicach)
Lp. Zakres

Cena brutto

1.

Dorośli

3 zł

2.

Dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia

zwolnione

2. Wynajem domków kempingowych

Cena za
1 dobę

Lp. Przedmiot

Cena
Cena
Cena
w
w
w
przypadku
przypadku
przypadku
najmu
najmu
najmu na
powyżej
powyżej
2 doby
14 dób
2 dób

1.

Domek czteroosobowy typu „A"
+ energia elektryczna wg wskazań
liczników

80 zł
za dobę

70 zł
za dobę

60 zł
za dobę

50 zł za
dobę

2.

Domek czteroosobowy typu „B"
+ energia elektryczna wg wskazań
liczników

100 zł
za dobę

90 zł
za dobę

80 zł
za dobę

70 zł za
dobę

3.

Domek sześcioosobowy typu BRDA
+ energia elektryczna i woda wg
wskazań liczników

160 zł
za dobę

140 zł
za dobę

110 zł
za dobę

90 zł za
dobę

4.

Pokój trzyosobowy - BRDA 5
+ energia elektryczna i woda wg
wskazań liczników

100 zł
za dobę

90 zł
za dobę

80 zł
za dobę

70 zł za
dobę

5.

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

110 zł
za dobę

100 zł
za dobę

90 zł
za dobę

80 zł za
dobę

Kaucja zwrotna – 200 zł
3. Wynajem pola namiotowego
Lp.

Przedmiot

Cena brutto

1.

Ustawienie namiotu 1 – 2 osobowego

20 zł za każdą
rozpoczętą dobę

2.

Ustawienie namiotu 3 – 4 osobowego

30 zł za każdą
rozpoczętą dobę

3.

Ustawienie namiotu więcej niż 4 osobowego

40 zł za każdą
rozpoczętą dobę

4.

Opłata za pobyt dzieci i młodzieży szkolnej oraz
studentów do 24 roku życia w grupach zorganizowanych

5.

Opłata za podłączenie namiotu i korzystanie z energii
elektrycznej

4 zł od osoby za każdą
rozpoczętą dobę
4 zł za każdą
rozpoczętą dobę
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4. Autokemping
Lp. Przedmiot

Cena brutto

1.

Ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego

2.

Opłata za podłączenie przyczepy lub samochodu
kempingowego i korzystanie z energii elektrycznej

35 zł za każdą
rozpoczętą dobę
10 zł za każdą
rozpoczętą dobę

5. Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Lp. Przedmiot

Cena brutto

1.

Rodzinny rower wodny

2.

Rodzinny rower wodny dla posiadaczy Karty Rodzina 3+

3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.

15 zł za godzinę

Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 60+
posiadających Kartę Gliwicki Senior
Rodzinny rower wodny dla seniorów w wieku 75+
posiadających Kartę Gliwicki Senior
Kajaki, łódki, małe rowery wodne
Kajaki, łódki, małe rowery wodne
Rodzina 3+
Kajaki, łódki, małe rowery wodne
60+ posiadających Kartę Gliwicki
Kajaki, łódki, małe rowery wodne
75+ posiadających Kartę Gliwicki

7,50 zł za godzinę
11 zł za godzinę
8 zł za godzinę
10 zł za godzinę

dla posiadaczy Karty
dla seniorów w wieku
Senior
dla seniorów w wieku
Senior

5 zł za godzinę
7 zł za godzinę
5 zł za godzinę

Inne opłaty

Lp. Przedmiot

Cena brutto

Opłata parkingowa (pobierana w sezonie kąpielowym
określonym uchwałą Rady Miasta w Gliwicach):
1.

- pojazd jednośladowy z silnikiem

2 zł za wjazd/dzień

- samochód osobowy

5 zł za wjazd/dzień

- autokar

10 zł za wjazd/dzień

2.

Opłata za długookresowe ustawienie przyczepy lub
samochodu kempingowego

3.

Wynajem Ośrodka na
imprezę komercyjną
(cena nie uwzględnia
opłaty parkingowej)

4.

Wynajem terenu na
imprezę okolicznościową
(cena nie uwzględnia
opłaty parkingowej)

do 500 osób (uczestników)
od 500 do 3000 osób
(uczestników)
powyżej 3000 osób
(uczestników)

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

do 10 osób

50 zł

11 do 20 osób

100 zł

powyżej 20 osób

200 zł

5.

Działalność handlowo-usługowa na terenie Ośrodka

100 zł za dobę

6.

Wynajęcie miejsca do grillowania z przygotowaniem
drewna

50 zł

7.

Korzystanie z sauny

36 zł za 1/2 godziny
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2554/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 lipca 2020 r.
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
6 zł za parę za każdą
rozpoczętą godzinę

1.

Wypożyczenie łyżew

2.

Ostrzenie łyżew

3.

Wypożyczenie łyżew dla posiadaczy Karty Rodzina 3+

4.

Ostrzenie łyżew dla posiadaczy Karty Rodzina 3+

5.

Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy

4 zł za każdą
rozpoczętą godzinę

6.

Udostępnienie lodowiska grupom zorganizowanym

100 zł za każdą
rozpoczętą godzinę

4 zł za parę
3 zł za parę za każdą
rozpoczętą godzinę
2 zł za parę
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2554/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 lipca 2020 r.
CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KĄPIELISKA LEŚNEGO
1. Wstęp jednorazowy *
Lp. Klienci
1.

Dzieci do 3 lat

Cena brutto
zwolnione

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

