
ZARZĄDZENIE NR 888/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo – Sportowej im. W. Piechoty wraz 
z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. 
poz.694 ze zmianami, zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645; 1318, 
Dz. U. z 2014 poz. 379 i 1072) oraz § 3 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 
20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982) 
zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmieniam „Cennik opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo – Sportowej im. W. Piechoty wraz 
z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach, zarządzanej przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka  z.o.o. w Krapkowicach, który stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o.o. w Krapkowicach.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 365/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 września 2012 r., w sprawie  ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej  im. Władysława Piechoty w Krapkowicach.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 888/2014

Burmistrza Krapkowic

z dnia 16 września 2014 r.

Cennik  korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej im. W. Piechoty wraz z zapleczem socjalnym 
i infrastrukturą techniczną przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach

1. Korzystanie z Hali Widowiskowo - Sportowej.

 Lp.  Przedmiot usługi  Jednostka  Cena brutto /zł/
 1.  Wynajem dużej sali na organizację zajęć 

sportowych przez szkoły Gminy Krapkowice oraz 
sekcje piłki ręcznej kobiet

 60 minut  20,00 zł

 2.  Wynajem małej sali na organizację zajęć 
sportowych przez szkoły Gminy Krapkowice oraz 
sekcje piłki ręcznej kobiet

 60 minut  10,00 zł

 3.  Wynajem dużej sali na organizację zajęć 
sportowych przez stowarzyszenia, osoby fizyczne 
i prawne

 60 minut  80,00 zł

 4.  Wynajem małej sali na organizację zajęć 
sportowych przez stowarzyszenia, osoby fizyczne 
i prawne

 60 minut  35,00 zł

 5.  Wynajem dużej sali i sauny przez 
stowarzyszenia, osoby fizyczne i prawne

 60 minut  90,00 zł

 6.  Wynajem małej sali i sauny przez 
stowarzyszenia, osoby fizyczne i prawne

 60 minut  55,00 zł

 7.  Wynajem przez jednostki organizacyjne Gminy 
Krapkowice dużej sali na działalność sportową 
i nie związaną ze sportem

 1 dzień  500 zł

 8.  Wynajem na działalność  sportową i nie związaną 
ze sportem

 1 dzień  3 000,00

 9.  Wynajem na działalność sportową i nie związaną 
ze sportem

 ½ dnia  1 500,00

2. Korzystanie z usług noclegowych.

 Lp.  Przedmiot usługi  Jednostka  Cena brutto /zł/
 1.  Pokój dwuosobowy  doba  80,00 zł

 2.  Pokój trzyosobowy  doba  100,00 zł

 3.  Pokój czteroosobowy  doba  120,00 zł

 4.  Grupy zorganizowane powyżej 10 osób  doba  30 zł za osobę

 5.  Pokój dwuosobowy  miesiąc  1 200,00 zł

 6.  Pokój trzyosobowy  miesiąc  1 500,00 zł

 7.  Pokój czteroosobowy  miesiąc  1 700,00 zł
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 8.  Pokój pięcioosobowy  miesiąc  2 000,00 zł

 9.  Pokój dla osób wskazanych przez Gminę 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 
i mieszkaniowej

 miesiąc  500 zł
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