Tekst pierwotny: zarządzenie nr PM-6941/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
31 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
Zmiany: zarządzenie nr PM-1467/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 września
2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr PM-6941/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
31 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z
miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

ZARZĄDZENIE NR PM-6941/14
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 31 października 2014 r.
(tekst ujednolicony)
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), uchwały nr XIV/275/2011 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta
Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, uchwały nr XVI/346/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Giełdy samochodowej w Gliwicach
zarządza się, co następuje:
§1. Wprowadzić ceny usług i opłaty za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności
publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia:
1. w hali widowiskowo – sportowej „Sośnica” – załącznik nr 1,
2. w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice – załącznik nr 2,
3. na boiskach, obiektach piłkarskich oraz kortach – załącznik nr 3,
4. na lodowisku sezonowym „Piruet” – załącznik nr 4,
5. na terenie Giełdy samochodowej – załącznik nr 5,
6. wynajem sceny mobilnej – załącznik nr 6,
7. na Kąpielisku Leśnym – załącznik nr 7.
§2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto i zawierają należne podatki.
§3. Upoważniam dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych do zawierania
w trybie bezprzetargowym umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz gruntów
będących własnością Gminy Gliwice znajdujących się na terenie Giełdy
samochodowej przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam
Komunalnych w Gliwicach.

dyrektorowi

Miejskiego

Zarządu

Usług

§5. Tracą moc:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4418/13 z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów
użyteczności publicznej znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych,

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5007/13 z dnia 11 września
2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PM-4418/13 Prezydenta Miasta
Gliwice
z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w
zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5593/14 z dnia 21 stycznia 2014
r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4418/13
z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w
zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6018/14 z dnia 28 kwietnia 2014
r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5593/14 z
dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-4418/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości
cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej
znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę pełnił osobiście.
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2014 r.
§8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ HALI
WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „SOŚNICA”
1.

Udostępnianie hali widowiskowej

Lp. Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Zajęcia szkolne*

2.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby
indywidualne

3.

Inne kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze

100 zł za godzinę

4.

Imprezy niesportowe

300 zł za godzinę

2.

80 zł za godzinę

Udostępnianie sali sportowej

Lp. Cel udostępnienia
1.

Zajęcia szkolne*

2.
3.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby
indywidualne
Inne kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze

4.

Imprezy niesportowe

3.

bezpłatnie

Cena brutto
bezpłatnie
40 zł za godzinę
50 zł za godzinę
150 zł za godzinę

Udostępnianie sali gimnastycznej

Lp. Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Zajęcia szkolne*

bezpłatnie

2.

Zajęcia sportowe

20 zł za godzinę

3.

Zajęcia niesportowe

50 zł za godzinę

4.

Udostępnianie infrastruktury hali

Lp. Zakres

Cena brutto

1.

Udostępnienie stołu do tenisa

10 zł za godzinę

2.

Sauna

9 zł za ½ godziny

* - Bezpłatne zajęcia szkolne wychowania fizycznego dla klas sportowych o profilu piłka ręczna
i futsal w godzinach:
 poniedziałek – środa 600 – 1700,
 czwartek – piątek 600 – 1600,
 sobota 600 – 1000.
Pozostałe bezpłatne zajęcia szkolne wychowania fizycznego w godzinach:
 poniedziałek – piątek 600 – 1500.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„CZECHOWICE”
1.

Bilet wstępu jednorazowego

Lp.

Zakres

Cena brutto

1.

Dorośli

2 zł

2.

Dzieci, młodzież szkolna do 16-go roku życia

bezpłatnie

2.

Wynajem domków kempingowych

Lp.

Przedmiot

1.

Domek czteroosobowy typu „A”

2.

Domek czteroosobowy typu „B”

3.

Domek sześcioosobowy
typu BRDA

4.

Pokój trzyosobowy – BRDA 5

5.

Pokój czteroosobowy – BRDA 5

6.

Dostawka w domku dla 1
osoby

Cena za
1 dobę

70 zł
za dobę
90 zł
za dobę
140 zł
za dobę
90 zł
za dobę
100 zł
za dobę

Cena
w
przypadku
najmu
powyżej
dwóch
dób
60 zł
za dobę
80 zł
za dobę
110 zł
za dobę
80 zł
za dobę
90 zł
za dobę

-

-

Cena
w
przypadku
najmu na
dwie doby

80 zł
za dobę
100 zł
za dobę
160 zł
za dobę
100 zł
za dobę
110 zł
za dobę
10 zł
za dobę

Cena
w
przypadku
najmu
powyżej 14
dni
50 zł za dobę
70 zł za dobę
90 zł za dobę
70 zł za dobę
80 zł za dobę
-

Kaucja zwrotna – 200 zł
3.

Wynajem pola namiotowego

Lp. Przedmiot

Cena brutto

1.

Ustawienie namiotu 1 – 2 osobowego

20 zł za każdą
rozpoczętą dobę

2.

Ustawienie namiotu 3 – 4 osobowego

30 zł za każdą
rozpoczętą dobę

3.

Ustawienie namiotu więcej niż 4 osobowego

40 zł za każdą
rozpoczętą dobę

4.

Opłata za pobyt dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów
do 26 roku życia w grupach zorganizowanych

5.

Opłata za podłączenie namiotu i korzystanie z energii
elektrycznej

4 zł od osoby za każdą
rozpoczętą dobę
4 zł za każdą
rozpoczętą dobę

4.

Autokemping

Lp. Przedmiot

Cena brutto

1.

Ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego

2.

Opłata za podłączenie przyczepy lub samochodu
kempingowego i korzystanie z energii elektrycznej

5.
Lp.

35 zł za każdą
rozpoczętą dobę
10 zł za każdą
rozpoczętą dobę

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Przedmiot

Cena brutto

1.

Rodzinny rower wodny

2.

Rodzinny rower wodny przez seniorów w wieku 67+

8,40 zł za godzinę

3.

Rodzinny rower wodny przez seniorów w wieku 75+

6 zł za godzinę

4.

Kajaki, łódki, małe rowery wodne

5.
6.
6.

15 zł za godzinę

Kajaki, łódki, małe rowery wodne przez seniorów w wieku
67+
Kajaki, łódki, małe rowery wodne przez seniorów w wieku
75+

10 zł za godzinę
6,30 zł za godzinę
4,50 zł za godzinę

Opłaty wpisowe za udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych
organizowanych na terenie Ośrodka

Lp.

Przedmiot

1.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia

10 zł za osobę

2.

Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli

20 zł za osobę

2.

Seniorzy w wieku 67+

14 zł za osobę

2.

Seniorzy w wieku 75+

10 zł za osobę

7.

Cena brutto

Inne opłaty

Lp. Przedmiot

Cena brutto

1.

Opłata parkingowa za samochód osobowy

5 zł za wjazd/dzień

2.

Opłata parkingowa za autokar

10 zł za wjazd/dzień

3.

Opłata za długookresowe ustawienie przyczepy lub
samochodu kempingowego

4.

Wynajem świetlicy

5.

Wynajem Ośrodka na
imprezę komercyjną

100 zł za miesiąc
200 zł za dobę

do 500 osób (uczestników)

2 500 zł za dobę

od 500 do 3000 osób
(uczestników)

4 500 zł za dobę

powyżej 3000 osób
(uczestników)

6 000 zł za dobę

6.
7.
8.

do 10 osób
11 do 20 osób
powyżej 20 osób
Działalność handlowo-usługowa na terenie Ośrodka

50 zł
100 zł
200 zł
100 zł za dobę

Wynajęcie miejsca do grillowania z przygotowaniem
drewna

50 zł

Wynajem terenu na
imprezę okolicznościową

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BOISK, OBIEKTÓW PIŁKARSKICH I KORTÓW
1.

Boiska sportowe:
- kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Piaskowej,
- kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jasnej:

Lp. Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Korzystanie z boisk w celach sportowych

bezpłatnie

2.

Organizacja imprez publicznych

bezpłatnie

2.

Stadiony i boiska piłkarskie:
- stadion przy ul. Lekarskiej 5,
- stadion przy ul. Fiołkowej 26,
- stadion przy ul. Radomskiej 132,
- boisko przy ul. Niezapominajki,
- boisk przy ul. Orkana:
1) Wynajem całego obiektu

Lp. Klient

1.

2.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby
sportowe

Pozostali

Cel udostępnienia

Cena brutto

Mecz ligowy lub
trening sportowy

20 zł za godzinę

Mecz lub trening
sportowy

100 zł za godzinę

Imprezy niesportowe

150 zł za godzinę

2) Inne usługi
Lp.

Przedmiot udostępnienia

1.

Powierzchnia biurowa w budynkach wchodzących
w skład stadionu

2.

Powierzchnia magazynowa (w tym szatnie)

3.

Wynajem sali na organizację imprezy okolicznościowej
do 48 godzin na terenie stadionu przy ul. Fiołkowej

3.

Cena brutto
10 zł za m2 za miesiąc
3 zł za m2 za miesiąc
500 zł

Korty przy ul. Kosynierów 6
1) Wynajem kortu

Lp. Pora dnia

Cena brutto

1.

Poniedziałek – piątek do godziny 1500 – cena normalna

15 zł za godzinę

2.

Poniedziałek – piątek do godziny 1500 – cena ulgowa
(dzieci, młodzież szkolna do 16 roku życia)

10 zł za godzinę

3.

Poniedziałek – piątek do godziny 1500 – seniorzy 67+

7 zł za godzinę

4.

Poniedziałek – piątek do godziny 1500 – seniorzy 75+

5.

Poniedziałek – piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – cena normalna

25 zł za godzinę

Poniedziałek – piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – cena ulgowa (dzieci, młodzież szkolna do 16
roku życia)

17 zł za godzinę

7.

Poniedziałek – piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – seniorzy 67+

15,40 zł za godzinę

8.

Poniedziałek – piątek po godzinie 1500, soboty, niedziele
i święta – seniorzy 75+

11 zł za godzinę

9.

Dodatkowa opłata za oświetlenie kortu po zmroku – za
każdy tor

6.

10. Poniedziałek – piątek do godziny 1500 – abonament*

5 zł za godzinę

6 zł za godzinę

100 zł za miesiąc

* - Abonament obejmuje 10 godzin miesięcznie w ściśle określonych, z góry ustalonych
godzinach lub w dowolnym wolnym terminie.
2) Wynajem kortu w celu prowadzenia nauki gry w tenisa w grupach
zorganizowanych i indywidualnie z trenerem, od poniedziałku do piątku
do godziny 1700
Lp. Klient
1.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe

2.

Inne kluby sportowe i podmioty gospodarcze

Cena brutto
5 zł za godzinę
10 zł za godzinę

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA SEZONOWEGO „PIRUET”
1.

Wstęp jednorazowy na płytę lodowiska na 60 minut

Lp. Klienci

Cena brutto

1.

Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia

3 zł

2.

Dorośli

5 zł

3.

Seniorzy w wieku 67+

3,50 zł

4.

Seniorzy w wieku 75+

2,50 zł

5.

Rodzic/opiekun dziecka do 12 roku życia

6.

Seniorzy w wieku 67+/opiekun dziecka do 12 roku życia

7.

Seniorzy w wieku 75+/opiekun dziecka do 12 roku życia

8.

Dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych,
w wieku do 16 roku życia (minimum 10 osób)

2.

3 zł dorosły + 2 zł
dziecko
2,10 zł dorosły + 2 zł
dziecko
1,50 zł dorosły + 2 zł
dziecko
1 zł

Pozostałe opłaty

Lp. Tytuł opłaty
1.

Wypożyczenie łyżew

2.

Ostrzenie łyżew

3.

Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy

Cena brutto
6 zł za parę za godzinę
4 zł za parę
4 zł za godzinę

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIA Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ GIEŁDY
SAMOCHODOWEJ W GLIWICACH
1.

Wysokość opłat na podstawie umów dzierżaw zawartych
bezprzetargowym na okres nie krótszy niż 1 miesiąc

L.p. Tytuł opłaty

w

Cena brutto
zł/miesiąc

1.

Teren boksu handlowego za m2 wraz z miejscem parkingowym

2.

Lada o pow. 4 m2

150 zł

3.

Lada o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym

180 zł

4.

Stragan o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym

270 zł

5.

Stragan o pow. 8 m2 z miejscem parkingowym

535 zł

6.

Stragan o pow. 12 m2 z miejscem parkingowym

665 zł

7.

Stragan o pow. 16 m2 z miejscem parkingowym

800 zł

8.

Teren pod pawilonem gastronomicznym za m2

20 zł

9.

Teren wokół pawilonu gastronomicznego za m2

10 zł

Zarezerwowany teren na sektorze sprzedaży aut, o
10. powierzchni do 100 m2, celem wystawiania i prowadzenia
handlu autami. Cena za 1 m2

trybie

16,50 zł

5 zł

1) Stawki opłat z pkt 1 obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze sektorów handlowych
i dla jednoznacznie wyznaczonych i ponumerowanych stanowisk handlowych,
określonych powyższą tabelą.
2) Opłacone stanowisko z miejscem parkingowym uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu
i postoju jednego pojazdu, na wyznaczonym miejscu.
3) Opłacone stanowisko bez miejsca parkingowego uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu
i postoju pojazdu, na czas rozładunku lub załadunku towaru, nie dłuższy niż pół
godziny.
4) Wjazd na teren Giełdy samochodowej i stanowisko jest możliwy tylko i wyłącznie
na podstawie ważnej wjazdówki wystawionej w biurze Giełdy samochodowej.
2.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy jednorazowej

L.p. Tytuł opłaty

Cena brutto

1.

Opłata za sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika do
2m2 na wyznaczonym terenie

2.

Opłata jednorazowa za ladę 4 m2

45 zł

3.

Opłata jednorazowa za ladę 4 m2 z miejscem parkingowym

55 zł

4.

Opłata jednorazowa za stragan 4 m2 z miejscem
parkingowym

85 zł

5 zł

5.
6.

Opłata jednorazowa za stragan 8 m2 z miejscem
parkingowym
Opłata jednorazowa za stragan 12 m2 z miejscem
parkingowym

160 zł
230 zł

7.

Opłata jednorazowa za stragan 16 m2 z miejscem
parkingowym

8.

Opłata jednorazowa za boks handlowy 15 m2

85 zł

9.

Opłata jednorazowa za boks handlowy 24 m2

125 zł

10. Opłata jednorazowa za boks handlowy 32 m2

160 zł

11. Opłata jednorazowa za boks handlowy 50 m2

240 zł

12. Opłata jednorazowa za boks handlowy 72 m2

330 zł

300 zł

Opłata jednorazowa za punkt handlowy poza
wyznaczonym stanowiskami o powierzchni do 10 m2

125 zł

Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp.
14. powyżej 10 m2 do 24 m2 w miejscach poza wyznaczonymi
stanowiskami

350 zł

Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp.
15. powyżej 24 m2 do 50 m2 w miejscach poza wyznaczonymi
stanowiskami

500 zł

13.

Opłaty czynszu dzierżawy jednorazowej pobierane są przed wjazdem na wybrany sektor
handlowy i wskazane na nim stanowisko handlowe, za każdy dzień giełdowy.
3.

Wysokość opłat dodatkowych
1) W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności na stanowiskach bez uiszczenia
opłat wymienionych w punktach nr 1 i 2 będzie pobierana opłata w wysokości
trzykrotnej stawki określonej w tabeli z pkt 2 dla danego stanowiska. Podstawą
do pobrania takiej opłaty będzie protokół stwierdzający brak tej opłaty,
sporządzony przez pracowników Giełdy samochodowej i przedstawicieli ochrony
giełdy.
2) Odmowa uiszczenia opłat skutkuje pozbawieniem możliwości prowadzenia
działalności przez dzierżawcę na terenie sektorów handlowych Giełdy
samochodowej.

4.

Wysokość opłat za czasową rezerwację stanowiska handlowego bez
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

Lp. Tytuł opłaty

1.

Rezerwacja stanowiska handlowego bez możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej

Stawka opłaty brutto
20% wartości miesięcznego
czynszu dzierżawnego
określonego umową dzierżawy
za 1 miesiąc rezerwacji

1) Zgodę na czasową rezerwację wydaje dyrektor MZUK.
2) Czasowa rezerwacja stanowiska przysługuje dzierżawcom, którzy mają podpisane
i ważne umowy dzierżawy na okres minimum 3 lat.
3) Dzierżawca, który ma podpisaną umowę dzierżawy minimum na okres 3 lat może
raz w roku kalendarzowym, w okresie obowiązywania umowy, wystąpić o czasową

4)
5)

6)

7)

8)
5.

rezerwację stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej na okres 1 miesiąca.
Rezerwacji nie można dokonać w miesiącu wypowiedzenia umowy lub w ostatnim
miesiącu jej obowiązywania.
Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej w siedzibie
wydzierżawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub w biurze
Giełdy samochodowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem czasowej
rezerwacji.
Przedmiot dzierżawy w okresie czasowej rezerwacji pozostaje w wyłącznej
dyspozycji wydzierżawiającego i bezwzględnie musi gwarantować jego
nieskrępowane użytkowanie.
W przypadku stwierdzenia, że dzierżawca wykorzystuje przedmiot dzierżawy
w okresie zatwierdzonego wniosku, traci tą rezerwację i zostanie obciążony
opłatami dodatkowymi z pkt. 7. Jednocześnie dzierżawca traci prawo do kolejnych
czasowych rezerwacji przez cały okres trwania umowy.
Wniosek może złożyć dzierżawca, który na dzień złożenia wniosku nie zalega
z żadnymi płatnościami.
Wysokość opłat z tytułu usług radiowęzła Giełdy

Lp. Tytuł opłaty

Czas trwania
kampanii

Cena brutto

1.

Opłata jednorazowa za ogłoszenie typu
„kupię – sprzedam” do 20 słów

jedna edycja w dzień
giełdowy

10 zł

2.

Opłata jednorazowa za przywołanie
osoby

jedna edycja w dzień
giełdowy

5 zł

3.

Opłata miesięczna za emisję ogłoszenia
dostarczonego na nośniku
elektronicznym

jedna edycja w dzień
giełdowy

30 zł

4.

Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne
do 40 słów

jedna edycja w dzień
giełdowy

60 zł

5.

Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne
do 60 słów

jedna edycja w dzień
giełdowy

100 zł

1)

P
rzez edycję rozumie się pięciokrotną emisję w ciągu dnia giełdowego.

2)

Z
a treść ogłoszeń odpowiada zlecający ogłoszenie.

3)

N
ie dopuszcza się emisji ogłoszeń o treściach niezgodnych z prawem i sprzecznych
z interesem publicznym.

4)

N
ie dopuszcza się emisji reklam o charakterze politycznym, kampanii wyborczych.

6.

Wysokość opłat z tytułu dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych
na terenie Giełdy

L.p. Tytuł opłaty
1.

Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie
do wielkości arkusza A4 do 5000 szt. przez
pracowników Giełdy

Jednostka

Cena brutto

sztuka

0,15 zł

2.

Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie
do wielkości arkusza A4 powyżej 5000 szt.
przez pracowników Giełdy

sztuka

0,10 zł

3.

Dystrybucja katalogów reklamowych przez
pracowników Giełdy

sztuka

0,30 zł

4.

Dystrybucja materiałów reklamowych przez
pracowników firm zewnętrznych na terenie
Giełdy

osoba

75 zł

5.

Dystrybucja materiałów reklamowych przez
więcej niż dwóch pracowników firm
zewnętrznych na terenie Giełdy

osoba

55 zł

7.

Wysokość opłat dodatkowych za postój pojazdów i przyczep typu „laweta”

L.p. Tytuł opłaty
1.
2.
3.
8.

Cena brutto

Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży
samochodów, z jednym pojazdem
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży
samochodów, z dwoma pojazdami

10 zł
15 zł

Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży
samochodów, z trzema pojazdami i więcej

30 zł

Opłaty i ceny za korzystanie z parkingów Giełdy samochodowej
1) Opłaty jednorazowe

L.p. Przedmiot opłaty

Cena brutto za
dzień giełdowy

1.

Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe

bezpłatnie

2.

Pojazdy jednośladowe z silnikami

3 zł

3.

Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu
niestrzeżonym

5 zł

4.

Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t na wszystkich
parkingach niestrzeżonych

10 zł

5.

Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu
strzeżonym

10 zł

2) Opłaty abonamentowe miesięczne
L.p. Przedmiot opłaty
1.

Parkowanie pojazdu do 15 dni

2.

Parkowanie pojazdu powyżej 15 dni

Cena brutto
50 zł za miesiąc
100 zł za miesiąc

3) Inne opłaty
L.p.
1.

Przedmiot opłaty
Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu bez ważnego biletu

Cena brutto
Trzykrotna wartość
podstawowej opłaty
określonej w tabeli
nr 1

9.

L.p.

1.

2.

Miesięczne
stawki
czynszu
najmu
za
powierzchnię
użytkową
nieruchomości: budynków/gruntów, z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą
Przedmiot najmu
Najem nieruchomości: obiektu, lokalu w
budynku będących w zarządzie MZUK,
znajdujących się na terenie Giełdy, z
przeznaczeniem na działalność gospodarczą
(usługową, handlową, produkcyjną, biurową,
magazynową)
Najem dodatkowej powierzchni: gruntu
niezabudowanego położonego bezpośrednio
przy najmowanym obiekcie

Jednostka

Cena brutto

1 m2

10 zł za miesiąc

1 m2

3 zł za miesiąc

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA WYNAJEM SCENY MOBILNEJ
Lp. Cel udostępnienia*

Cena brutto

1.

Wynajęcie sceny mobilnej na imprezę komercyjną

7 000 zł do 3 dni

2.

Wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie organizacje
pozarządowe

1 500 zł do 3 dni

3.

Wynajęcie sceny mobilnej przez gliwickie Rady Osiedlowe

bezpłatnie

*- Pierwszeństwo w rezerwacji sceny mobilnej przysługuje gliwickim Radom Osiedlowym.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr PM-6941/14
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.10.2014 r.

CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KĄPIELISKA LEŚNEGO
1.

Wstęp jednorazowy *

Lp. Klienci
1.

Dzieci do 3 lat

Cena brutto
bezpłatnie

*- Pozostałe ceny i opłaty ustala dzierżawca obiektu zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie dzierżawy.

