
 

 

ZARZĄDZENIE NR 396/2020 

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia cen usług świadczonych na komunalnych obiektach sportowo-rekreacyjnych  

Gminy Wałbrzych 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz § 1 uchwały nr XXXVII/302/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo 

stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  

oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia 

cen usług świadczonych na komunalnych obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Wałbrzych w załączniku  

nr 1 w tabeli zatytułowanej "cennik usług świadczonych na komunalnych obiektach sportowo rekreacyjnych 

Gminy Wałbrzych" l.p. 3 dotycząca obiektu stadionu przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 lutego 2020 roku 

pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

Roman Szełemej

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2020 r.

Poz. 4390



Załącznik do zarządzenia Nr 396/2020 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 

Cennik usług świadczonych na komunalnych obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Wałbrzych 

Obiekt  Rodzaj usługi Cena brutto 

3. Stadion przy 

ul. Kusocińskiego 
Obiekt ogólnodostępny; 

cennik 
dotyczy wyłączności 

1. Udostępnienie stadionu dla: firm, osób fizycznych na cele 

sportowe i rekreacyjne. 

145,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie stadionu dla: szkół, uczelni, stowarzyszeń  

na cele sportowe i rekreacyjne.*   

100,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne 

(biletowane, odpłatne).   

195,00 zł/godz. 

4. Wynajem na cele komercyjne - widowiskowe, estradowe, 

wystawiennicze.   

452,00 zł/godz. 

* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu  

Boisko plażowe 1. Udostępnienie boiska na cele sportowe i rekreacyjne - 

siatkówka plażowa  

30,00 zł/godz. 
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