
BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwrcnlo-Le<oczyny Tarzqdzenie N 63121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwaonka - Leszcryny

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia okre5lenia sposobu ustalania cen i oplat za korzystanie
z obiekt6w pozostajqcych w trwalym zar4dzie 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. z 2020 r. poz. 713 ), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U.22020 r. poz. 1990 z po2n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLll/513/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-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
uzytecznoSci publicznej otaz za korzystanie z obiekt6w i urzqdzeh uzytecznoSci publicznej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zarzqdzam co nastqpuje :

1 . Ustalam godzinowe stawki czynszu brutto za korzystanie z obiekt6w sportowych
pozostajqcych w trwalym zarzqdzie Miejskiego O5rodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-
Leszczynach:

1)

2)

3)

boisko do pitki no2nej

sale gimnastyczne

st6l tenisowy

200,00 zl

30,00 zl

7,00 zl

Zapisy pkt. 1) i 2) nie dotyczE stowarzyszefi sportowych majqcych siedzibq na terenie
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, kt6re kozystajq z wymienionych obiekt6w na
podstawie odrqbnych um6w.

1)

2)

3)

4)

5)

1,00 zl

3,00 zt

4,00 zl

5,00 zl

1,00 zl

1,00 zt

1,00 zl

2,00 zl

6)

s 1.

2. Ustalam oplaty w formie bilet6w wstgpu dla os6b korzystajqcych z kqpieliska ,,U Gzyba"
przy ul. Furgola 73A w Czerwionce-Leszczynach:

dzieci do ukoriczenia 3 roku 2ycia

dzieci po ukoriczeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

studenci do ukoriczenia 26 roku zycia za okazaniem legitymacji

osoby posiadajqce kartq seniora

osoby niepelnosprawne (za okazaniem dokumentu
potwierdzajqcego niepelnosprawnoSd)
Pelnoletni opiekun osoby niepelnosprawnej

bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosle + k6jka lub wiqcej
dzieci

a) dzieci do 3 roku 2ycia

b) dzieci powyzej 3 roku 2ycia, mlodzie2 uczqca sig



c) dorosli

7) pozostale osoby dorosle

4,00 zl

6,00 zt

5,0021

2,002t'

2,00zl

2,O0zl

1,00 zl

5,00 zl

6,00 zl

1 ,00 zllos

7,00 zl

1,00 zl

1,00 zl

0,10 zl

270,00 zl

3. Ustalam stawki oplat za kozystanie ze spzQtu sportowo -rekreacyjnego dostqpnego na
obiektach MOSIR:

1)

2)

3)

4)

4. Ustalam optaty w w formie bilet6w wstgpu za jednq godzinq (60 minut ptywania +10

minut na pzebranie) dla os6b kozystajqcych z krytej ptywalni w Czerwionce-
Leszczynach:

50,00 zl

le2ak

pitka (siatk6wka, koszyk6wka, pilka noZna)

rakietki do tenisa stolowego kPl.

rakietki do badmintona kpl.

1) dzieci do ukoticzenia 3 roku 2ycia

2) dzieci po ukoiczeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

3) studenci do ukoticzenia 26 roku zycia za okazaniem legitymacji

4) dzieci pzedszkolne i szkolne z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w grupach zorganizowanych w ramach lekcji
wychowania fizycznego oraz udzial uczni6w w zawodach
pfwackich organizowanych przez MOS|R

5) osoby posiadajqce kartq seniora

6) osoby niepelnosprawne ( za okazaniem dokumentu
potwierdzajqcego niepelnosprawnoSc)
opiekun osoby niepelnosprawnej

7) bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosle + tQka lub wiqcej
dzieci

a) dzieci do 3 roku 2ycia

b) dzieci powy2ej 3 roku 2ycia, mlodzieZ uczqca siq

c) doro5li

8) pozostale osoby dorosle

9) doplata za ka2dq minutg po uptywie wyznaczonego czasu dla os6b
doroslych oraz karnet6w dla pozostalych os6b doroslych
doplata dla pozostatych

10) rezerwacja basenu na 1 godzinq

11 ) karnety wa2ne przez okres 3 miesiqcy uprawniajqce do 14
godzinnych wej6c na basen (postanowienia pkt 9) stosuje sig
odpowiednio

a) dzieci po ukoticzeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

1,00 zl

4,00 zl

5,00 zl

9,00 zl

0,15 zl



s2.

Traci moc Zarzqdzenie nr 242119 Burmistza Gminy i Miasta z dnia 2,1' :rraja lll)19 r. ,,v

sprawie wprowadzenia okreSlenia sposobu ustalania cen i oplat za korzyslanie z r:,biekto',v
pozostajqcych w trwalym zarzqdzie Miejskiego O6rodka Sportu i Rekreac,ii rv tl:r:e:rvvion(,:-

Leszczynach.
s3.

ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

b) studenci do ukohczenia 26 roku Zycia za okazaniem legitymacji

c) osoby posiadajqce kartg seniora

d) pozostale osoby dorosle

12) 45 minutowy seans w tg2ni solankowej

a) dzieci do 3 roku 2ycia

b) dzieci po ukoriczeniu 3 roku 2ycia, mlodzie2 szkolna za okazaniem
legitymacji

c) osoby posiadajqce kartq seniora

d) Osoby niepelnosprawne (za okazaniem dokumentu
potwierdzajqcego niepelnosprawnoS6)
Pelnoletni opiekun osoby niepelnosprawnej

d) pozostale osoby dorosle

(: r),00 ?.+

,;r1,00 zi

$ t1,00 .li

1,00 zl

1,00 z+

.1,00 zi

1,00 ;tl

1,00 zJ

j,00 :ii

nrszewskl

.J
)26n6

I,\ It,r


