ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.309.2017
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Wodzisławiu Śląskim
przy ulicy Tysiąclecia 25 wchodzącego w skład kompleksu "Orlik" oraz usługi kompleksowej konserwacji boisk ze
sztuczną nawierzchnią.
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/373/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do ustalania
wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
w Wodzisławiu Śląskim zarządza się, co następuje :
§ 1.
1. Ustala się następujące stawki za korzystanie z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią położonego przy
ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim :

L. p.
1.

2.

3.
4.
5.

Użytkownicy

Płyta bez
oświetlenia

Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami
organizacyjnymi Miasta Wodzisławia Śląskiego dla
potrzeb prowadzenia zajęć lekcyjnych w dni objęte
nauką szkolną w godzinach 8.00 - 15.00 oraz dzieci
i młodzież indywidualnie korzystająca z boiska.
Kluby sportowe ( do juniora włącznie ), organizacje
pozarządowe, rady dzielnic/osiedli działające na rzecz
dzieci i młodzieży z terenu Wodzisławia Śląskiego,
dzieci i młodzież szkolna z opiekunem.
Szkoły publiczne i niepubliczne niebędące jednostkami
organizacyjnymi Miasta Wodzisław Śląski na zajęcia
lekcyjne z zakresu wychowania fizycznego.
Podmioty gospodarcze
Podmioty inne niż w pkt. 1 – 4; w tym kluby
i stowarzyszenia sportowe, nieformalne grupy seniorów,
rady dzielnic/osiedli, zorganizowane zajęcia dla
dorosłych.

Płyta
z oświetleniem

bezpłatnie

bezpłatnie

10 zł./1 godzina

50 zł./1 godzina

5 zł /1 godzina

40 zł /1 godzina

50 zł./1 godzina

90 zł./1 godzina

20 zł /1 godzina

60 zł /1 godzina

§ 2.
1. Ustalam następujące stawki usługi kompleksowej konserwacji boisk :
1) Jednostkowy koszt konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) wynosi : 0,60 zł./ 1 m2
brutto.
2) Jednostkowy koszt konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) administrowanego przez
jednostkę organizacyjną Miasta Wodzisław Śląski wynosi : 0,30 zł./ 1 m2 brutto.
3) Jednostkowy koszt mycia ciśnieniowego nawierzchni poliuretanowych wynosi : 0,40 zł./ 1 m2 brutto.
4) Jednostkowy koszt mycia ciśnieniowego nawierzchni poliuretanowych boisk administrowanych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wodzisław Śląski wynosi : 0,20 zł./ 1m2 brutto.
5) Koszt dojazdu : 1 zł./ 1 km brutto liczony od 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 8. Dla boisk znajdujących
się na terenie Wodzisławia Śląskiego dojazd bezpłatny.
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§ 3.
W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może udzielić rabat w wysokości do 60 % od stawek,
o których mowa w § 1 - na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o rabat złożony za pośrednictwem
Dyrektora MOSiR „CENTRUM”. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz proponowany zakres rabatu.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM".
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca
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