Załącznik do zarządzenia Nr 10.2020 z dnia 17 stycznia 2020r.

4. Ustala się następujące ceny brutto za korzystanie z obiektów sportowych
przy al. Mickiewicza 18 (za każdą rozpoczętą godzinę):

Usługa
1) za korzystanie z hali:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć
sportowych o charakterze treningowym
b) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć
sportowych przez szkoły, których siedziba znajduje się
na terenie miasta Złotowa po wcześniejszym
uzgodnieniu harmonogramu korzystania z Dyrektorem
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
w Złotowie
c) w celu organizacji i przeprowadzenia innych
przedsięwzięć biletowanych oraz niebiletowanych
(zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty,
targi, itp.)
2) za korzystanie ze stadionu
a) w celu organizacji i przeprowadzenia imprez
zakładowych
b) w celu organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć
biletowanych i niebiletowanych (treningi, zawody,
imprezy sportowe i rekreacyjne, koncerty, targi itp.)
c) opłata za oświetlenie płyty boiska
3) za korzystanie z kortów tenisowych oraz minikortów
a) bilet normalny -kort
b) bilet ulgowy Karta Dużej Rodziny – kort
Wstęp na podstawie Karty Dużej Rodziny w ramach
Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5"
c) minikort

Cena brutto
27,00 zł/godz.
20,00 zł/godz.

43,00 zł/godz.

40,00 zł/godz.
40,00 zł/godz.
32,00 zł/godz.
18,00 zł/godz.
10,00 zł/godz.
10,00 zł/godz.

Uwagi

ZARZĄDZENIE NR 10.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 17 stycznia 2020 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
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianą z 2019 r. poz. 492) w związku z § 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 poz. 9876)
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za korzystanie z obiektów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych
oraz usług świadczonych przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie,
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 w
Złotowie, z wyłączeniem pływalni "Laguna" i hali widowiskowo-sportowej "Złotowianka", na
podstawie uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności
Społecznej w Złotowie 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) stowarzyszenia i kluby sportowe, osoby fizyczne oraz organizacje nie działające w
celu osiągania zysków, realizujące działania na rzecz mieszkańców miasta Złotowa - po
uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Złotowa;
3) 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 będących w trwałym zarządzie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
w Złotowie, z wyłączeniem pływalni „Laguna”, na podstawie uzgodnionego wcześniej
z dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie harmonogramu
korzystania organizatorów przedsięwzięć, które uzyskały patronat Burmistrza Miasta Złotowa
zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi przyznawanie patronatu Burmistrza Miasta
Złotowa.
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 niższe niż wynikające z odpowiedniego zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa
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 niższych niż
wynikające z odpowiedniego zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie minimalnej
wysokości opłat z tytułu umieszczenia nośników reklamowych na gruntach i obiektach
stanowiących własność Gminy Miasto Złotów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Złotowskiego Centrum
Aktywności Społecznej w Złotowie.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie
i na terenie Gminy Miasto Złotów.§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 178.2019 Burmistrza Miasta
Złotowa z dnia 28 sierpnia 2019 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

