
Zaruądzenię Nr 108/2021

Bumistrza Miasta i Gminy Sobotka
z dnia 8 listopada 20żI t,

w sprawie cęnzakorzystanie z obiektów zarządzanych
ptzęz Slężański Ośrodęk Sporlu i Rekreacji

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz, IJ. z202I r., poz. 1372,1834) oraz Uchwały ru XVI/131/16 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Sobótka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektow i urządzeńużylecznoŚci
publicznej.

zaruądzam, co następuj e :

§ 1 . Ustala się ceny i opłaty za korzystanię z obiektó w zaruądzanych przez Slężański Ośrodek
Sporlu i Rekreacji w wysokościach określonych w cenniku opłat stanowiącym załącznik do

nini ej sze go zar ządzenta.

§ 2. Wykonanie zaruądzenia powierza się Dyrektorowi Slężańskiego Ośrodka Sportu i
Rekreac.ji.

§ 3. Traci moc Zaruądzenie nr 77 z dnta 3 sierpnia 2021 t.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od drria ogłoszenia w Dzienniku
lJrzędowym Województwa Dolnośląskiego zmocąobowiązującą od dnia 1 grudnia 2021r.
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Załącznik do Zarządzcnia nr l0B
Bunnistrza Miasta i Gtninv Sobótka

Zdnia 08,i1,2021 r,

CENNIK OPŁAT
za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej

za:ządzarry ch pr zez S lężński O śro dek S p ortu i Rekre acj i

1. PĘĄa główna boiska stadionu sportowego w Sobótce otaz szatnie i natryski na
organizację zajęc lub zawodów spofiowych;

2. Całość lub część stadionu sportowego w Sobótce na organizację irnprez niemających
charakteru zajęći zawodów sporlowych (bez kosźów mediów):

3. Oświętlenie płyty boiska na stadionie w Sobótce: dla osób fizycznych, osób prawnych
oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: 100,00 zł brutto za 1 godzinę.

4. Koft tenisowy:

5. Sauna na stadionię w Sobótce:

Lp. Użytkownicy Zorganizowane
zajęcia sportowe
(treningi) cena

brutto za ] sodzine

Niebiletowane
zajęcia sportowe
(mecze) cena

brutto zalgodzinę

Biletowane
zawody spońowe

(mecze) cena
brutto za 1 sodzine

1 Osoby ftzyczne, osoby prawne
oraz inne podmioty
nieposiadaj ące osobowości
prawnei.

100,00 zł 150,00 zł 200,a0 ń

Lp. Uzytkownicy Wynajem płyfy
górne_i cena brutto

za ] eodzirre

Wynajern pĄĄ
dolnej cena brutto

za 1 godzinę

Wynajern całego
stadionu cena

brutto za l sodzine
1 Osoby ftzyczne, osoby prawne

rraz inne podmioty
nieposiadające osobowości
orawnei

400,00 zł 700,00 zł 1000,00 zł

Lp. Użytkownicy cena brutto za l sodzinę
l Dzieci i młodzięż 10,00 zł
ż. pozostali l5,00 zł

Lp uzytkownicy Cena brutto za 1 godzinę
1 Weiście indywidualne 30.00 zł
2. weiście grupowe l osoba 15,00 zł
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6.

7.

Sala fitness na stadionie w Sobótce: 25,00 zł brutto za lgodzinę.

1. Umieszczęnie reklanry na ogrodzeniu przy ul. Sw. Arury 12: 10,00 zł brutto za l mett
kwadratowy za jeden rrriesiąc.
2. Umieszczenie reklamy na własnej konstrukcji na terenie obiektu przy ul. Św. Anny 12
zwiększa cenę brutto określoną w pkt 1 o 5,00 zł brutto za I metr kwadratowy za jeden
miesiąc.

8. Opłata za korzystanie z parkingu przy al. Armii KĄowej w Sobótce:

9. Opłata zakoruystanie z toalety publicznej :2,00 zł (brutto).

10. Nieodpłatnie (cena brutto: 0,00 zł) udostępnia się na stadionie w Sobótcę płytę piłkarską
gónrą i dolną, szatnie, natryski i oświetlenie boiska górnego na:
a) organizowanie w ramach działalności statutowej gnriny, administratora obiektu lub

jednostki organizacyjnej gminy ogólnodostępnych spotkań, zajęć, festynów
lub imprez organizowanych dla mieszkańców gminy,

b) imprezy i zajęcia prowadzone ptzęz daną jednostkę organizacyjną dla dzieci
przedszkolnych i ucznióu, szkół prowadzonych przez Gminę,

c) inrprezy, zajęcia i spotkania organizowane przęz Gminę lub jej jednostki
organizacyjne w ramaclr obchodórł, świąt państwowych, lokalnych i regionalnych,

d) zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane ptzęz organizacje pozarządowe,
realizujące zadania własne gminy lub korzystające ze środków przekazanych przez
gminę na iclr działalność statutow,ą,

e) zajęciai imprezy zlecone przez Gnrinę lub organizowane przy współudziale Gminy;
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Lp. Rodzaipoiazdu cena brutto za 1 dzień
1 Samochody osobowe i motocykle 10,00 zł
2. Busy i samochody dostawcze do 3.5 tonv 20,00 ź
3. Autobusy i samochody cigzarowe 30.00 zł


