
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2020 

BURMISTRZA KARPACZA 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej  

przy ul. Konstytucji 3 Maja 48b w Karpaczu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378), w związku z § 2 uchwały nr XVI/107/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Karpaczu oraz odpłatności  

za jej użytkowanie (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2015 r. poz. 5237, z 2016 r. poz. 228, z 2017 r., poz. 118), zarządzam 

co następuje: 

§ 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych stref Hali Sportowo-Widowiskowej  

przy ul. Konstytucji 3 Maja 48b w Karpaczu jako gminnego obiektu użyteczności publicznej: 

1) wynajęcie całej powierzchni boiska wielofunkcyjnego - 120,00 zł za godzinę zegarową; 

2) wynajęcie części boiska wielofunkcyjnego (2/3 powierzchni) - 100,00 zł za godzinę zegarową; 

3) wynajęcie części boiska wielofunkcyjnego (1/3 powierzchni) - 80,00 zł za godzinę zegarową; 

4) wynajęcie całej powierzchni boiska wielofunkcyjnego w godzinach od 8:00 do 21:00 – 1.000,00 zł; 

5) wynajęcie boiska wielofunkcyjnego na okres minimum trzech miesięcy, dwa razy w tygodniu, minimum 

jedna godzina: 

a) całej powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 90,00 zł za godzinę zegarową, 

b) 2/3 powierzchni boiska wielofunkcyjnego -  70,00 zł za godzinę zegarową, 

c) 1/3 powierzchni boiska wielofunkcyjnego -  60,00 zł za godzinę zegarową; 

6) indywidualne wejście na ściankę wspinaczkową osoby pełnoletniej – 15,00 zł; 

7) indywidualne wejście na ściankę wspinaczkową osoby niepełnoletniej – 10,00 zł; 

8) wejście uczestnika zorganizowanej grupy złożonej z członków/pracowników służb zapewniających 

bezpieczeństwo w Karpaczu (np. OSP, GOPR, Policja, Straż Miejska) w celu doskonalenia swoich 

umiejętności oraz utrzymania sprawności fizycznej, po okazaniu legitymacji/innego dokumentu 

potwierdzającego zatrudnienie lub członkostwo – 5,00 zł; 

9) karnet na dziesięć wejść dla osoby pełnoletniej - 130,00 zł; 

10) karnet na dziesięć wejść dla osoby niepełnoletniej - 80,00 zł; 

11) wynajęcie operatora ścianki wspinaczkowej do asekuracji – 30,00 zł za godzinę zegarową; 

12) wypożyczenie uprzęży - 5,00 zł; 
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13) wypożyczenie przyrządu do asekuracji - 5,00 zł; 

14) wypożyczenie liny - 5,00 zł. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.  

§ 3. Z dniem 01 stycznia 2021 r. traci moc zarządzenie nr 0050.93.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 

6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem Hali Sportowej przy ul. Konstytucji 

3 Maja 48a w Karpaczu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. 

Burmistrz Karpacza: 

Radosław Jęcek 
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