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Zarzqdlz.enie Nr I 5/2012
W6jta Gminy Lqck
z dnia I marca 2012r.

w sprawie: ustalenia wysoko5ci cen i oplat za korzystanie z uslug Gminnej Hali Sportowo -
Widowiskowej w L4cku, zasad udzielania zwolnieri i ulg od oplat oraz cen reklamowych,
a tak2e oplat za uZytkowanie boiska pilkarskiego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym ( tj. D2.U.2001,
Nr 142 poz. l59l z p6iniejszymi zmianami) oraz art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9 poz.43 z p6iniejszymi zmianami) w zwiqgku
z Rozdzialem III $ 5 Regulaminu Organizacyjnego UrzEdu Gminy w l-4cku - zal4cznika do
Zarz4dzenia Nr 9/2011 zdnia3l stycznia 201lr. zan4dzann, co nastEpuje:

$l

Ustalam ceny uslug Swiadczonych przez Gminnq Halg Sportowo - Widowiskow4 w Lqcku
w wysokoSci okre6lonej w zal4czniku nr 1, w zalqcztiku w 2 ustalam ceny miejsc
reklamowych oraz w zalqczniku nr 3 ustalam ceny za uzytkowanie boiska pilkarskiego
do niniejszego Z arzqdzenia.

$2

Z oplat zt korzystanie z hali sportowej w Lqcku zwalnia sig:

l. Ucmi6w szk6l z terenu gminy l-4ck w ramach obowiqpujqcych zajEd szkolnych
zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedstawionym przez dyrektor6wlkierownik6w
plac6wek.

2. Przedszkolak6w, uczni6w szk6l podstawowych i gimnazjum z terenu gminy tr-4ck w
okesie ferii zimowych i wakacji. Dzieci i mlodzie2 mog4 korzystad z uslug hali w
ww. czasie tylko i wylqcznie pod opiek4 osoby pelnoletniej, kt6ra zloZyla w formie
pisemnej o6wiadczenie o odpowie&ialnoSci za dzieci.

3. Czlonk6w uczniowskich klub6w sportowych dzialaj4cych na terenie gminy l-4ck
(Start l, Start 2, sekcja wolty2erki, sekcjajudo, zesp6l trampkarzy i junior6w GLKS

,,Kormoran").

$3

Ulgi na uslugi hali sportowej:

l. Od godziny 22.00 do 8.00 zniika3|% (przez caty rok).
2. Grupy przebywaj4ce w,,Zielonej Szkole" w Sendeniu zni2rka 500/o.

3. Dla mieszkanc6w gminy l-4ck znir4<a 40Yo. Ulga obowi4uje w dni powszednie od
poniedzialku do piqtku w godz. od 15.00 do 17.30.

Ulgi nie dotyczq uslug zwi4Tanych z organizacj4 imprez sportowych, kulturowych ip.
oraz uslugi mviqz,anej z wynajmem sali konferencyjnej.



$4

Traci moc zaru4dzenieNr 3/2010 w6jta Gminy tr-4ck z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie

ustalenia wysoko5ci cen i oplat za korzystanie z uslug Gminnej Hali Sportowo

Widowiskowej w tr,4cku, zasad udzielania zwolniefi i ulg od oplat oraz cen reklamowych,

a talcZe olat za uZytkowanie boiska pilkarskiego.

$5

Wykonanie Zarz4dzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy Lqck'

$6

Zaruqdzene wchodzi w irycie z dniem I marca20l2r.



Zalqcznik w I

I. Cennik z Hali w
Usluga Cena za go&. Karnet

wynajgcie calej hali 92,.0021 803,00 zl 10

godz.

wynajgcie jednego z sektor6w
(gry zespolowe: siatk6wka, koszyk6wka, badminton,
itp.)

33,00 zl 289,00 zl l0
godz.

tenis ziemny - sektor gl6wny
(do gry singlowej i deblowej)

28,00 zl 236,00 zl l0
godz..

tenis ziemny - sektory boczne
(do gry singlowej )

28,0021 236,00 zl l0
goM.

silownia/tenis stolowy 6130 zVos. 46,00 zl10 godz.

aerobik 18,00 zl za godz.
dla gnrpy
zorganizowanei

158,00 zl l0
go(lz.

imprezy sportowe (tumieje, mistrzostwa itp.) 173,00 zl za godz.

pozostale imprezy (targi, wystawy, festiwale,
kabarety, koncerty i inne).

lmpreza jednodniowa - 3.000,00 zl
Ka2dy nastgpny dzieri - 3.1[0,00 zl

wynajem sali konferencyj nej 95,00 zl za godz.

PowyZsze kwoty zawieraj4 podatek VAT.
II. Ulgi na uslugi hali sportowej:

Od godziny 22.00 do 8.00 znika30%o (przez caly rok).
Grupy przebywaj4ce w ,,Zielonej Szkole" w Sendenft zniizka 50%o.

Dla mieszkaric6w gminy L4ck znii*a 40Yo. Ulga obowi4Tuje w dni powszednie od
poniedzialku do piqtku w godz. od 15.00 do 17.30.

Ulgi nie dotycz4 uslug zwi4Tanych z organizacj4imprez sportowych, kulturowych itp.
oraz uslugi zwiqpanej z wynajmem sali konferencyjnej.

lll. Z oplat za korzystanie z hali sportowej w Lqcku zwalnia sig:

1. Uczni6w szk6l z terenu gminy l-4ck w ramach obowiq,zuj4cych zajqi szkolnych

zgodnie z xkttszem organizacyjnym przedstawionym przez dyrektor6w/kierownik6w
plac6wek.
Przedszkolak6w, uczni6w szk6l podstawowych i gimnazjum z terenu gminy tr-4ck w
okesie ferii zimowych i wakacji. Dzieci i mlodzie? mogqkorzystat z uslug hali w
ww. czasie tylko i wylqcznie pod opiekq osoby pelnoletniej, kt6ra zlo2yla w formie
pisemnej o$wiadczenie o odpowiedzialnoSci za dzieci.
Czlonk6w uczniowskich klub6w sportowych dzialaj4cych na terenie gminy l-4ck
(Start l, Start 2, sekcja wolty2erki, sekcjajudo, zesp6l trampkarzy i junior6w GLKS

,,Kormoran").

l.
2.
J,

J.



o

Zil4czniknr2

Cennik miejsc reklamowych, znajdujqcych sig na hali sportowej w L4cku

Powy2sze kwoty nie zawieraj 4 podatku VAT.
Ceny modul6w jednorazowych, umieszczanych na konkretne wydarzenie sportowe,

kulturalne lub inne pozostajq do negocjacji.

o

Miejsce Cenazam2
/miesi4c

Cena zam2
/kwartal /rok

Miejsca reklamowe (moduty - kaiAy 6m2) nr
r,2,1,4,5

Nie mniej nD
80.00 zl

Nie mniej ni2
60,00 zl

Miejsca reklamowe, znajduj4ce sig na drabinkach i
innych miejscach na hali

Nie mniej nD
120.00 zl

Nie mniej nD
100.00 zl

wC)JT



Zal4cznik nr 3
Cennik uiytkowania gminnego boiska pilkarskiego

Powy2sze kwoty zawieraj 4 podatek VAT.

a

o

Usluga Cena za godzing

U2ytkowanie boiska pilkarski ego bez zaplecza
socjalnego (natryski, szatnie)

116,00 zl

U2ltkowanie boiska pilkarskie go wraz z zaplecznm
socjalnym (natryski, szatnie)

173,00 zl


