ZARZĄDZENIE NR PM - 3984 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 26 kwietnia 2021 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 – hali widowiskowo-sportowej Sośnica
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia
2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za
korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić ceny i opłaty za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej
znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – hali widowiskowosportowej „Sośnica”, w wysokości określonej w załącznikudo niniejszego zarządzenia.
§ 2. Podane ceny i opłaty są cenami brutto.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz
przygotowanie tekstu ujednoliconego jest dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr PM-2466/2020 z dnia 3 lipca 2020 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 – Hali widowiskowosportowej Sośnica.
§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann
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Załącznik do zarządzenia Nr PM - 3984 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
CENY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ HALI WIDOWISKOWO–
SPORTOWEJ „SOŚNICA”
1. Udostępnianie hali widowiskowej
L.p.

Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Zajęcia szkolne*

zwolnione

2.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby
indywidualne mieszkające w Gliwicach

120 zł za godzinę

3.

Inne kluby sportowe i podmioty gospodarcze oraz osoby
indywidualne spoza Gliwic

140 zł za godzinę

4.

Imprezy niesportowe

400 zł za godzinę

2. Udostępnianie sali sportowej
L.p.

Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Zajęcia szkolne*

zwolnione

2.

Gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe oraz osoby
indywidualne mieszkające w Gliwicach

60 zł za godzinę

3.

Inne kluby sportowe i podmioty gospodarcze oraz osoby
indywidualne spoza Gliwic

80 zł za godzinę

4.

Imprezy niesportowe

200 zł za godzinę

3. Udostępnianie sali gimnastycznej
L.p.

Cel udostępnienia

Cena brutto

1.

Zajęcia szkolne*

zwolnione

2.

Zajęcia sportowe

30 zł za godzinę

3.

Zajęcia niesportowe

80 zł za godzinę

4. Udostępnianie infrastruktury hali
L.p.

Cel udostępnienia

1.

Udostępnienie stołu do tenisa

2.

Okazjonalne wynajęcie lokalu gastronomicznego
w czasie trwania imprez + media wg wskazań liczników

Cena brutto
10 zł za godzinę
200 zł za każdą rozpoczętą
dobę

* - zwolnione z opłaty 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.
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UZASADNIENIE
Prezydent Miasta Gliwice jest organem upoważnionym do ustalania wysokości cen i opłat
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na podstawie uchwały
nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Wprowadzenie

przedmiotowego

zarządzenia

wynika

z

konieczności

aktualizacji

i dostosowania do realnych potrzeb cennika hali widowiskowo-sportowej Sośnica.
Przedmiotowe zarządzenie uznane jest za akt prawa miejscowego i wymaga opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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