
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny
Zarzqdzenie N 470119

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 9 wrze6nia 2019 r.

zmieniajqce Zarzqdzenie nr 242119 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie
wprowadzenia okre6lenia sposobu ustalania cen ioplat za korzystanie z obiekt6w
pozostajqcych w trwaly m zarzqdzie Miejskiego O6rodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz U 22019r. poz.506 zpo2n.zm.), art. 11 ust. 1 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoSciami (t..i. Dz. U. 22018 r. po2.2204 z po2n. zm.) otaz uchwaiy
Nr XLll/513/09 Rady Miejskiej w Czenr,uionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie upowa2nienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do okreSlenia
sposobu ustalania cen i oplat za korzystanie z uslug komunalnych o charakterze
u2ytecznoSci publicznej otaz za korzystanie z obiektow i urzqdzen uzyteczno6ci publicznej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zarzqdzam co nastqpuje :

s 1.

V'l Zarzqdzeniu nr 242119 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia
27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia okre6lenia sposobu ustalania cen i oplat za
korzystanie z obiektow pozostajEcych w trwatym zarzqdzie Miejskiego O6rodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach wprowadza siq nastqpujqce zmiany :

W$ 1 ust 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,, 7) - oplata za ka2dq minutg po upiywie wyznaczonego czasu
0,10 zl w przypadku:

a) dzieci po ukoficzeniu 3 roku 2ycia, mlodzieZ szkolna za okazaniem legitymacji
b) studenci do ukoriczenia 26 roku zycia za okazaniem legitymacji
c) osoby posiadajqce kartg seniora
d) bilet rodzinny
e) karnety dla:. dzieci po ukoficzeniu 3 roku 2ycia , mlodziezy szkolnej za okazaniem legitymacji. studenci do ukoiczenia 26 roku 2ycia za okazaniem legitymacji. osoby posiadalqce kartg seniora

- opiata za ka2dq minutq po upiywie wyznaczonego czasu 0,1 5
zl w przypadku:

a) pozostale osoby dorosle
b) karnety dla pozostalych os6b doroslych"



s2.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 9 wrzeSnia 201g roku.
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