ZARZĄDZENIE NR 124/SOB/ 10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY
Z DNIA 28 września 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów uŜyteczności publicznej
Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r Nr 106, poz.
675) i uchwały nr XVI/151/99 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 grudnia 1999 r.
z późń. zm. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnienia do ustalenia
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za
korzystanie z gminnych obiektów uŜyteczności publicznej, zarządza się
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty minimalne za korzystanie z obiektów
uŜyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy:
1) za wynajem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a:
a) dla zakładów pracy i instytucji na zajęcia
sportowo-rekreacyjne

- 40 zł za godzinę

- obniŜa się opłatę do 50 % w przypadku wynajęcia
hali na cele promocyjne
b) dla grup osób niezrzeszonych na zajęcia
sportowo-rekreacyjne

- 40 zł za godzinę

c) za rozgrywanie meczu w grach zespołowych

-100 zł za godzinę

d) za udostępnienie hali na wystawy lub pokazy

- 20 zł za godzinę

e) za udostępnienie hali na organizację pozostałych
imprez masowych

- 300zł za imprezę

f) dla chełmŜyńskich klubów sportowych

- 17 zł za godzinę

g) za korzystanie ze sprzętu do gry w tenisa stołowego
poza salą główną
- 7 zł za godzinę

h) za udostępnienie innych pomieszczeń w hali w celu
prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

- 25 zł za godzinę

i) za udostępnienie hali i innych pomieszczeń znajdujących się w hali dla
osób i grup zorganizowanych wymienionych w lit. a,b,h w miesiącach
czerwiec, lipiec i sierpień pobierana będzie opłata w wysokości 50%
stawki wyjściowej,

2) za wynajem pływalni krytej przy ul. Bydgoskiej 7
a) Bilety jednorazowe:
- bilet normalny
- 6 zł/45 min
- bilet ulgowy
- 4 zł/45 min
- bilet dziecięcy
- 3 zł/45 min
- bilet rodzinny
- cena biletu normalnego lub ulgowego dla rodzica
lub opiekuna ustawowego plus 1 zł za kaŜde
dziecko do lat 18
- bilet pracowniczy
- 2 zł/45 min
b) Karnety (10 wejść):
- karnet normalny
- karnet ulgowy
- karnet dziecięcy

- 48 zł/45 min
- 30 zł/45 min
- 20 zł/45 min

Karnet moŜe być przyznawany jako nagroda za udział w imprezach jako
nieodpłatne korzystanie z basenu.
c) wynajęcie basenu (max. 30 osób)

-130 zł/45 min

d) wynajęcie basenu (max. 30 osób)
dla grup objętych biletami ulgowymi i dziecięcymi oraz klubów
sportowych
- 90 zł/45 min
e) wynajęcie 1 toru na pływalni krytej (max. 10 osób)

- 50 zł/45min

Bilet i karnet ulgowy przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych,
średnich, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym.
Bilet i karnet dziecięcy przysługuje dzieciom do ukończenia lat siedmiu.
§ 2. Dopuszcza się negocjowanie powyŜej cen minimalnych i zawieranie
umów na warunkach wynikających z negocjacji.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 102/SOB/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów
uŜyteczności publicznej w Ośrodku Sportu i Turystyki w ChełmŜy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu
i Turystyki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
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