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z dnia3l puŹdziernika}}I7r.
w sprawie zatwierdzeniazmian w cenniku opłatza usługiŚwiadczone
przez ośrodekSportu i Rekreacji o,Wyspiarz,)w 2017 roku
Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. z2017 roku poz..1875) w zwi4zku z $ 13 ust,6zał'ącznikanrl do Uchwały
Nr XXXII/27212004Rady Miasta Swinoujściaz dnia25 listopada2004 t. w sprawienadania
co następuje:
statutuośrodkowiSportui Rekreacji,,Wyspiarz''w SwinoujściuznządzanTL,
ptzez ośrodekSportu
$ 1. 1 Zatwierdzarctzmianyw cenniku opłatza usługi świadczonę
i Relaeacji,,Wyspiarz"w 2017roku.
2. Cennik opŁat z uwzgIędnionymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
$ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi ośrodka Sportu i Rekreacji
,,Wyspiarz''w Swinoujściu.
$3.Zaruądzeniewchodztw Życiez dniem1 listopada2017roku.

Prezydent Miasta Swinouj

Nr 6c8llÓt+
Załącznik
doZarządzenia
Prezvdenta
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II. Hala Sportowa, ul. Piłsudskiego 9
Najem lokalu za ! m2lmiesiąc

parkinguprzy
gruntuna prowadzenie
Wydzierżawienie
9 (1500m,)
ul. Piłsudskiego
.
30.09
w okresię:01.05.
pozostałe
miesiące
III. Stadion Miejski, ul. Matejki 22
Wynajęcie szatni zzap|eczem sanitarnymdla grup
zorganizowanych

korzystaniez obiektu
Usfuga rekreacyjno-sportowa
nazajęcialekcyjnei pozalekcyjne(w cenie
lekkoatletycZnego
- 45 min
korzystaniez szatni,zapleczasanitarnego)

Cena zł brutto

11,07

f,50
1,30
Cena zł brutto
likwidacja pozyeji

likwidacja pozycji

obiektu
Usługa rekreacyjno.sportowa korzystanie z
lekkoatletycznegona zawody sportowe (bez pĘty boiska - likwidacja pozycji
w cenie korzystanie z szatni,zapleczasanitarnego)
Usługa rekreacyjno.spońowa korzystanie z całego obiektu z
zap|eczem sanitarnym, szatnią do 60 min - nie dotyczy rozgrywek
oiłkarskich
zapleczem sanitarnym dla
Wynajęcie szatni Z
$up
zorganizowanych

Iv. PORT JACHTOWY Basen Północny'
IV
ul. Rosozińskieso/wybrzeżeW ł,adysława
Postój autokaru:
- godzina
- doba
. tydzień
Długotrwałypostój autokaru (rabat):
- umowa zawartana min. i m-c.
- umowa zawarta na min. 3 m-c.
- umowa zawarta na minimum pół roku

V.2. Hala Tenisowa i Korfy Ziemne, ul. Matejki 17a

i 01.10-31.I2
w okresie01.01-30.04
Halatenisowa
Bilet dla dzieci i rri'odzieŻydo lat l 8
- poniedziałeVpiątek
8 . 0 0- 1 6 . 0 0
1 6 . 0 0- 2 2 . 0 0
. dni świateczne,
sobota;niedzię|a
UsŁUGA
ośrodka
na tereniecałego
obowiazuiaca
Bezumowne korzystaniez gruntuTmZldzien:
w okresieod:01.06--31.08
pozostałe
miesiące

likwidacja pozycji

15,00
Cena zł brutto

6,00
40,00
120,00

r0%
20%
30%
Cena zł brutto

20,40
30,00
30,00
Cena złbrutto

62,00
f0,00

