ZARZĄDZENIE NR 1.2019
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
994 ze zmianami z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr II.11.2018
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotowa
uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ceny za korzystanie z obiektów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz usług świadczonych
przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2. Podane w załączniku ceny zawierają podatek VAT.
§ 2. 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących
w trwałym zarządzie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej z wyłączeniem pływalni "Laguna" i hali
widowiskowo-sportowej "Złotowianka" na podstawie uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Złotowskiego
Centrum Aktywności Społecznej harmonogramu korzystania:
1) organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które podpisały
z Gminą Miasto Złotów umowę na realizację zadania publicznego w okresie jego trwania lub uzyskały zgodę
Burmistrza Miasta Złotowa;
2) osoby fizyczne oraz organizacje nie działające w celu osiągania zysków, realizujące działania na rzecz
mieszkańców miast Złotowa po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Złotowa;
3) organizatorów przedsięwzięć, które uzyskały patronat Burmistrza Miasta Złotowa zgodnie z odrębnymi
przepisami regulującymi przyznawanie patronatu Burmistrza Miasta Złotowa;
4) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów i Powiatu Złotowskiego – do 50% wysokości stawki
podstawowej.
2. Zwalnia się z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych
przy al. Mickiewicza 18 tj. hali sportowej, jednego pomieszczenia biurowego znajdującego się w obiekcie oraz
stadionu (z wyjątkiem opłat za oświetlenie sztucznego boiska), w związku z funkcjonowaniem sekcji sportowych
klubu - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” w Złotowie na podstawie uzgodnionego wcześniej z Dyrektorem
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej harmonogramu korzystania.
3. Zwalnia się z opłat za korzystanie z płyty głównej hali widowiskowo – sportowej „Złotowianka” przy ul.
Boh. Westerplatte 9a kluby sportowe, których siedziba znajduje się na terenie miasta Złotowa w celu rozgrywania
meczów ligowych.
§ 3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany ustalonych niniejszym
zarządzeniem cen i opłat. W przypadku odstępstwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba odpowiedzialna
za stosowanie cen i opłat zobowiązana jest do uzyskania uprzednio pisemnej zgody Burmistrza Miasta Złotowa na
zastosowanie odstępstwa.
§ 4. 1. W przypadku stałej dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń na wyłączność stosuje się stawki nie mniejsze
niż wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz
lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Złotów.
2. Opłaty za umieszczenie nośników reklamowych ustala się w kwotach nie mniejszych niż wynikające
z zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu umieszczenia nośników
reklamowych na gruntach i obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Złotów.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
w Złotowie.
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§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie i na terenie Gminy
Miasto Złotów.
§ 7. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa Nr 215.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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Załącznik
do zarządzenia Nr 1.2019
z dnia 2 stycznia 2019 r.

1. Ustala się następujące ceny za korzystanie z pływalni „Laguna”:

Lp.

Rodzaj usługi

1.

a) Bilet normalny (60min. basen) w soboty, niedziele i święta
oraz dni powszednie w godz 16.00-22.00
b) Bilet normalny (60 min. basen) do godz. 16.00 w dni
powszednie
c) Bilet normalny (120 min. basen) w soboty niedziele i święta
oraz dni powszednie w godz 16.00-22.00
d) Bilet normalny (120 min. basen) do godz. 16.00 w dni
powszednie

Cena brutto

Termin ważności

a) 11,00zł/godz.
b) 10,00zł/godz.
zgodnie z datą na bilecie
c) 20,00zł/2 godz.
d) 18,00zł/2 godz.

2.

a) Bilet ulgowy1 (60 min. basen) w soboty, niedziele i święta
a) 8,00 zł/godz.
oraz dni powszednie w godz 16-22
1
b) Bilet ulgowy (60 min. basen) do godz. 16 w dni powszednie
b) 7,00 zł/godz.
c) Bilet ulgowy1 (120 min. basen) w soboty, niedziele i święta
zgodnie z datą na bilecie
oraz dni powszednie w godz 16-22
c)
13,00
zł/2
godz.
d) Bilet ulgowy1 (120 min. basen) do godz. 16 w dni
powszednie
d) 12,00zł/2 godz.

3.

Bilet (basen) Karta Dużej Rodziny2

4.

Bilet osoba niepełnosprawna + opiekun (potwierdzony znaczny
stopień niepełnosprawności na podstawie orzeczenia –
wymagana stała opieka drugiej osoby), dzieci do lat 16 ocena
niepełnosprawności na podstawie orzeczenia:
zgodnie z datą na bilecie
a) 8,00 zł/godz.
a) osoba niepełnosprawna
b) wstęp bezpłatny
b) opiekun

5.

Bilet grupowy (min. 15 osób - 60 min. basen)

6,50zł/os./godz.

Bilety rodzinne3 basen (60min.) w soboty, niedziele i św.:
a) dla 3 osób
b) dla 4 osób
c) dla 5 osób
d) dla 6 osób
e) dla 7 i więcej osób

a) 7,00zł/os.
b) 6,50zł/os.
c) 6,00zł/os.
d) 5,50zł/os.
e) 5,00zł/os.

7,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

zgodnie z datą na bilecie

zgodnie z datą na bilecie

6.
Bilety rodzinne3 basen (120 min.) w soboty, niedziele i św.:
a) dla 3 osób,
b) dla 4 osób,
c) dla 5 osób,
d) dla 6 osób,
e) dla 7 i więcej osób
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7.

Bilet basen/sauna4

15,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

a) Bilet sauna4 (30 min.)
a) 11,00 zł/30min.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

b) Bilet sauna4 w dni powszednie w godz. 15.00-17.00 oraz
soboty niedziele i święta w godz. 9.00-15.00

Bilet całodniowy normalny basen+sauna4

Bilet całodniowy ulgowy basen+sauna4

Bilet wstępu dla klientów podmiotów gospodarczych,
które prowadzą działalność na pływalni:
a) dziecko (dotyczy także dzieci w wieku do 5 lat)
b) osoba dorosła (osoba nieuprawniona do nabycia biletu
ulgowego)
c) instruktor

Naliczanie minutowe po przekroczeniu czasu podstawowego:
a) basen
b) sauna
c) sauna w dni powszednie w godz. 15.00 – 17.00 oraz
w soboty niedziele i święta w godz. 9.00 – 15.00

Jednorazowy zakup minimum 50 szt. i więcej biletów wstępu:
a) basen
b) sauna

zgodnie z datą na bilecie
b) 9,00zł/30min.

26,00 zł

jednorazowe wejście w
strefę świadczenia usług
zgodnie z datą na bilecie
w godzinach otwarcia
pływalni

20,00 zł

jednorazowe wejście w
strefę świadczenia usług
zgodnie z datą na bilecie
w godzinach otwarcia
pływalni

a) 7,50 zł/os./godz.
b) 8,50zł/os./godz.
c) 2,00zł/os./godz. zgodnie z datą na bilecie

a) 0,15zł/1min.
b) 0,50 zł/1min.
c) 0,35zł/ 1 min.

a) 8,00 zł/godz.
b) 8,00 zł/30 min.

14.

Jednorazowy zakup 30 - 49 szt. biletów wstępu:
a) basen
b) sauna

15.

Wynajem 1 toru na niecce sportowej (max. 6 osób na jednym
33,00 zł/godz.
torze) 5

16.
17.
18.

19.

Rezerwacja niecki rekreacyjnej (max. 25 osób) 6

a) 9,00 zł/godz.
b) 9,00 zł/30 min.

minimum 1 miesiąc od
daty zakupu/okres
wykorzystania biletów
może podlegać
negocjacji
z Kierownikiem
pływalni "Laguna"
minimum 1 miesiąc od
daty zakupu/okres
wykorzystania biletów
może podlegać
negocjacji
z Kierownikiem
pływalni "Laguna"
zgodnie z rezerwacją

110,00 zł/godz.

zgodnie z rezerwacją

110,00zł/godz.

zgodnie z rezerwacją

165,00 zł/godz.

zgodnie z rezerwacją

Rezerwacja niecki sportowej i rekreacyjnej z wyłączeniem
jednego toru na niecce sportowej w celu organizacji 230,00 zł/godz.
i przeprowadzenia zajęć sportowych przez szkoły po

zgodnie z rezerwacją

Rezerwacja niecki rehabilitacyjnej (max. 10 osób)6
Rezerwacja ½ niecki sportowej (max. 30 os.) 6
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wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu
z Kierownikiem pływalni "Laguna"6

korzystania

20.

Rezerwacja niecek basenowych: rehabilitacyjnej, niecki
rekreacyjnej, niecki sportowej z wyłączeniem 1 toru po
319,00 zł/godz.
wcześniejszym uzgodnieniu korzystania z Kierownikiem
pływalni "Laguna"6

zgodnie z rezerwacją

21.

Promocja rodzinna (2 osoby dorosłe+1 i więcej dzieci; 1 osoba
dorosła i minimum 2 dzieci):
a) 10,00zł/godz.
a) bilet osoba dorosła
b) 5,50 zł/godz.
b) bilet dziecko

zgodnie z datą na bilecie

22.

Bilet:
"Poranne Pływanie" - codziennie w godzinach od 6:00 do 8:30
"Wieczorne pływanie" - codziennie w godzinach od 20:45 do
21:45
"Tanie pływanie" - w czwartki i piątki (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:30 do 15:00

zgodnie z datą na bilecie

23.

8,00 zł/godz.

Oferta – URODZINY NA BASENIE (zajęcia prowadzone w
niecce rekreacyjnej lub rehabilitacyjnej)
a) jubilat – wstęp gratis
b) pozostali uczestnicy w wieku od 5 do 12 lat (dotyczy czasu b) 15zł/os./godz.
pobytu w strefie płatnej obiektu)
c) uroczystośc wraz z poczęstunkiem trwa do 2 godzin c) 0,15zł/min/os.
zegarowych od ustalonego czasu jej rozpoczęcia – po
przekroczeniu 60 min. pobytu - naliczanie minutowe

zgodnie z rezerwacją

24.

Opłata za zgubienie/zniszczenie kluczyka od szafki na obuwie

10,00 zł/szt.

25.

Opłata za zgubienie /zniszczenie transpondera (zegarka)

100,00 zł/szt.

26.

Karnet normalny 600 min. (120 min. gratis)

88,00 zł

12 m-cy

27.

Karnet normalny 1200 min. (300 min. gratis)

165,00 zł

12 m-cy

28.

Karnet normalny 1800 min. (540 min. gratis)

231,00 zł

12 m-cy

68,00 zł

12 m-cy

1

29.

Karnet ulgowy 600 min. (90 min. gratis)

30.

Karnet ulgowy 1200 min. (210 min. gratis) 1

132,00 zł

12 m-cy

31.

Karnet ulgowy 1800 min. (608 min. gratis)

1

159,00 zł

12 m-cy

32.

Karnet instruktor 1800 min. (prowadzenie zajęć w obiekcie)

60,00 zł

12 m-cy

33.

Przy
pierwszym
zakupie
do
ceny
karnetu
normalnego/ulgowego/instruktor doliczana jest jednorazowa 12,00 zł/szt.
opłata za wydanie nośnika elektronicznego (karta mifare)

34.

Wynajem miejsca pod pojedynczy automat o powierzchni
podstawy do 1 m²:
a) 140,00 zł/m-c
a) wymagający podłączenia do miediów
b) 50,00 zł/m-c
b) nie wymagający podłączenia do mediów

1

Uwaga:
Bilety ulgowe mogą nabyć:
1) dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej,
studenckiej, emeryta, rencisty.
Karnety ulgowe mogą nabyć:
1) dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
2) dorośli na okresy promocyjne ("Poranne pływanie", "Wieczorne pływanie", "Tanie pływanie").
Dzieci do lat 5 pod opieką rodziców - wstęp bezpłatny.
2

Wstęp na podstawie Karty Dużej Rodziny w ramach Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5".

3

Za dziecko w grupie rodzinnej uważa sie osoby do lat 18. Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny.
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W grupie rodzinnej musi znajdować sie 1 os. dorosła lub max. 2 os. dorosłe.
4

Korzystanie z sauny przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5

Opłata za rezerwację toru w niecce sportowej nie zawiera ceny biletów za wstęp na pływalnię.

6

Opłata za rezerwację zawiera ceny biletów za wstęp na pływalnię.

2. Ustala się następujące ceny za korzystanie z kortów i boiska wielofunkcyjnego przy pływalni
„Laguna’’:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena brutto

Termin ważności

1.

Bilet normalny - kort

12,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

2.

Bilet ulgowy1 - kort

8,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

3.

Bilet Karta Dużej Rodziny2

6,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

4.

Rezerwacja płyty boiska wielofunkcyjnego

10,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

5.

Rezerwacja płyty boiska wielofunkcyjnego Karta Dużej 5,00zł/godz.
Rodziny2

zgodnie z datą na bilecie

6.

Bilet indywidualny - boisko wielofunkcyjne

2,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

7.

Bilet normalny - kort kryty

15,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

8.

1

Bilet ulgowy - kort kryty

10,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

9.

Bilet – kort kryty Karta Dużej Rodziny

8,00 zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

2

Bilet ulgowy mogą nabyć:
1)dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
2) osoby niepełnosprawne na wózku i jej opiekun.
1

2

Wstęp na podstawie Karty Dużej Rodziny w ramach Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5".

Uwaga:
Dzieci do lat 5 pod opieką rodziców - wstęp bezpłatny. Dzieci do lat 4 obowiązek założenia pieluchomajtek.

3. Ustala się następujące ceny za korzystanie z lodowiska:

Lp.

Rodzaj usługi

1.

Bilet normalny w soboty, niedziele i święta oraz dni 7,00 zł/godz.
powszednie w godz 14.00 - 21.00

zgodnie z datą na bilecie

2.

Bilet normalny do godz. 14.00 w dni powszednie

6,00zł/godz.

zgodnie z data na bilecie

3.

Bilet ulgowy w soboty, niedziele i święta oraz dni 4,00zł/godz.
powszednie w godz 14.00 - 21.00

zgodnie z datą na bilecie

4.

Bilet ulgowy1 do godz. 14.00 w dni powszednie

3,00zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

5.

Bilet Karta Dużej Rodziny2

3,00zł/godz.

zgodnie z datą na bilecie

6.

Promocja rodzinna (2 osoby dorosłe+1 i więcej dzieci;
1 osoba dorosła i minimum 2 dzieci):
a) 6,00zł/godz.
a) bilet osoba dorosła
b) 3,00zł/godz.
b) bilet dziecko

Cena brutto

1
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7.

Bilet widownia (dla rodziców z dziećmi)

1,00 zł/os.

zgodnie z datą na bilecie

8.

Rezerwacja lodowiska

200,00 zł/godz.

zgodnie z rezerwacją

9.

Rezerwacja lodowiska + wypożyczenie łyżew – 200,00zł/godz.
uroczystości rodzinne

zgodnie z rezerwacją

10.

Rezerwacja lodowiska przez daną grupę szkolną3
(min. 10 osób + opiekun)

2,00 zł/os./godz.

zgodnie z datą na bilecie

11.

Wypożyczenie łyżew

5,00 zł/para/godz.

zgodnie z datą na bilecie

12.

Wypożyczenie łyżew Karta Dużej Rodziny2

4,00 zł/para/godz.

zgodnie z datą na bilecie

13.

Wypożyczenie łyżew przez daną grupę szkolną
(min. 10 osób + opiekun)

2,50 zł/para/godz.

zgodnie z datą na bilecie

14.

Ostrzenie łyżew

15,00 zł/para

15.

Karnet normalny 10 x 1 godz.

63,00 zł

1 m-c

16.

Karnet ulgowy1 10 x 1 godz.

36,00 zł

1 m-c

17.

Wynajem miejsca pod pojedynczy automat o
powierzchni podstawy do 1 m²:
a) wymagający podłączenia do miediów
b) nie wymagający podłączenia do mediów

a) 80,00 zł/m-c
b) 50,00 zł/m-c

Bilet/karnet ulgowy mogą nabyć dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej.
1

2

Wstęp na podstawie Karty Dużej Rodziny w ramach Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5".

3

Opiekun grupy szkolnej - wstęp bezpłatny (obowiązuje zasada 1 opiekun - max. 15 osób).

Uwaga:
Dzieci do lat 5 pod opieką rodziców - wstęp bezpłatny.

4. Ustala się następujące
przy al. Mickiewicza 18:

ceny

brutto

za

korzystanie

z

obiektów

sportowych

1) za korzystanie z hali:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze treningowym

27,00 zł/godz.

b) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych przez szkoły, których siedziba 20,00 zł/godz.
znajduje się na terenie miasta Złotowa po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu
korzystania z Dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
c) w celu organizacji i przeprowadzenia innych przedsięwzięć biletowanych oraz 43,00 zł/godz.
niebiletowanych (zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty, targi, itp.)
2) za korzystanie ze stadionu:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia imprez zakładowych

40,00 zł/godz.

b) w celu organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć biletowanych i niebiletowanych 40,00 zł/godz.
(treningi, zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty, targi itp.)
c) opłata za oświetlenie płyty boiska

32,00 zł/godz.

3) za korzystanie z kortów tenisowych oraz minikortów:
a) dla osób dorosłych – gra singlowa

8,00 zł/godz./os.

b) dla osób dorosłych posiadających Kartę Dużej Rodziny – gra singlowa

7,00 zł/godz. /os.

c) dla osób dorosłych – gra deblowa

4,00 zł/godz. /os.

d) dla osób dorosłych posiadających Kartę Dużej Rodziny – gra deblowa

3,00 zł/godz. /os.
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e) dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia, po okazaniu 4,00 zł/godz. /os.
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – gra singlowa
f) dla osób uczących się posiadających Kartę Dużej Rodziny (dzieci, młodzież szkolna i 3,00 zł/godz. /os.
studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – gra
singlowa
g) dla osób uczących się (dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia, po okazaniu 2,00 zł/godz. /os.
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – gra deblowa
h) dla osób uczących się posiadających Kartę Dużej Rodziny (dzieci, młodzież szkolna i 1,00 zł/godz. /os.
studenci do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – gra
deblowa
i) przy zakupie biletu normalnego/ulgowego doliczana jest jednorazowa opłata za wydanie 3,00 zł/szt.
nośnika elektronicznego (karta mifare)
Karta Dużej Rodziny - wstęp na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny w ramach Gminnego Programu
"Złotowska Rodzina na 5".

5. Ustala się następujące ceny brutto za korzystanie z obiektów i urządzeń hali widowiskowosportowej "Złotowianka" przy ul. Boh. Westerplatte 9a:
a) cała płyta główna w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze 60,00 zł/godz.
treningowym
b) ½ płyty głównej w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze 40,00 zł/godz.
treningowym
c) cała płyta główna w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze 40,00 zł/godz.
treningowym przez szkoły1 i kluby sportowe2, których siedziba znajduje się na terenie miasta
Złotowa
d) ½ płyty głównej w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze 30,00 zł/godz.
treningowym przez szkoły1 i kluby sportowe2, których siedziba znajduje się na terenie miasta
Złotowa
30,00 zł/godz.

e) sali kondycyjnej
f) ściany wspinaczkowej
g) ściany wspinaczkowej Karta Dużej Rodziny
h) podestów scenicznych 2m x 1m

5,00 zł/godz.
3

4,00zł/godz.
61,50
zł/szt./doba

i) płyty głównej w celu organizacji i przeprowadzenia innych przedsięwzięć biletowanych 1.230,00 zł/za każde
(zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty, targi, zgromadzenia stowarzyszeń, itp.)
rozpoczęte
6 godz.
j) płyty głównej w celu organizacji i przeprowadzenia innych przedsięwzięć niebiletowanych 60,00 zł/godz.
(zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty, targi, zgromadzenia stowarzyszeń, itp.)
k) wynajem bufetu

123,00
zł/doba

Dotyczy zajeć realizowanych w danym roku szkolnym zgodnie z przyjetym programem nauczania, po wcześniejszym
uzgodnieniu harmonogramu korzystania z Dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.
1

Dotyczy zajęć realizowanych zgodnie z przyjetym programem nauczania po wcześniejszym uzgodnieniu
harmonogramu korzystania z Dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.
2

Wstęp podstawie Karty Dużej Rodziny w ramach Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5".

3
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6. Ustala się następujące ceny brutto za wynajem pomieszczeń i urządzeń obiektów kultury:
a) sali kinowej w budynku siedziby ZCAS w Złotowie

86,10 zł/godz.

b) sali – holu w budynku siedziby ZCAS w Złotowie

36,90 zł/godz.

c) sali lustrzanej w budynku siedziby ZCAS w Złotowie

36,90 zł/godz.

d) amfiteatru

202,95 zł/godz. + koszty
energii elektrycznej

e) aluminiowej barierki scenicznej 2m x 1 m

12,30zł/szt./doba.

f) sprzętu nagłaśniającego

36,90 zł/godz.

g) sprzętu oświetleniowego

36,90 zł/godz.

h) rzutnika multimedialnego

49,20 zł/godz.

i) kwota ryczałtu za energię elektryczną dla mammobusów, itp.

51,66 zł/dzień

j) sali w budynku Spichlerza Miejskiego

18,45 zł/godz.

k) wiaty na terenie Skansenu przy ul. Partyzantów

123,00 zł

l) za korzystanie z pomieszczeń przez organizacje pozarządowe, inne osoby fizyczne lub 2,46 zł/godz.
jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności lub
gospodarczej
ryczałt 24,60 zł/miesiąc
ł) pomieszczeń części piwnicznej budynku siedziby ZCAS (Klub WIR) w celu organizacji
imprez o charakterze komercyjnym

1.230,00 zł/doba

7. Ustala się następujące ceny brutto za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wioślarskiej:
1) za korzystanie z bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem socjalnym:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych o charakterze treningowym

30,00
zł/godz.

b) w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych o szczeblu centralnym, regionalnym

120,00
zł/godz.

c) w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych o szczeblu powiatowym, rejonowym, 80,00
wojewódzkim
zł/godz.
d) w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych przez szkoły i kluby sportowe, których 50,00
siedziba znajduje się na terenie miasta Złotowa
zł/godz.
2) za korzystanie ze stadionu wraz z zapleczem socjalnym:
a) płyta boiska z bieżnią lekkoatletyczną

400,00
zł/godz.

b) boisko główne na mecze piłkarskie biletowane

400,00
zł/godz.

c) boisko główne na mecze piłkarskie niebiletowane

300,00
zł/godz.

d) imprezy zorganizowane: imprezy zakładowe, koncerty itp.

400,00
zł/godz.

e) boisko boczne treningowe

100,00
zł/godz.

3) za korzystanie ze stadionu wraz z zapleczem socjalnym dla zrzeszeń sportowych i klubów działających
w mieście Złotowie:
a) płyta boiska z bieżnią lekkoatletyczną

40,00
zł/godz.

b) boisko główne na mecze piłkarskie biletowane

20,00
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zł/godz.
c) boisko główne na mecze piłkarskie niebiletowane

20,00
zł/godz.

d) boisko boczne treningowe

10,00
zł/godz.

8. Ustala się następujące ceny brutto za wypożyczenie rowerów z wypożyczalni rowerów
znajdującej się w Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie przy ul. Partyzantów:
Czas wypożyczenia z roweru

Cena brutto

1 – 20 minut

0,00 zł

21 – 60 minut

3,00 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

5,00 zł

9. Pozostałe usługi:
Treść

Jednostka miary

Cena brutto

Usługa aeracji

1 godzina

250,00 zł

Usługa ciągnikiem rolniczym z przyczepą

1 godzina

65,00 zł

Usługa pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią

1 m²

1,23 zł

Usługa koszenia trawy

1 godzina

80,00 zł
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