
 

 

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 2019 

roku, poz. 506 z późn. zm.), 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 na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1569 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się cennik usług świadczonych na niżej wymienionych komunalnych obiektach 

sportowo-rekreacyjnych w Wałbrzychu: 

1) Hala Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu, 

2) Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu, 

3) Stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego 21 w Wałbrzychu, 

4) Stadion sportowy przy ul. Dąbrowskiego 21a w Wałbrzychu, 

5) Stadion sportowy przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu (murawa), 

6) Skatepark przy ul. Topolowej 17k w Wałbrzychu. 

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę czynszu za najem lokali biurowych, zlokalizowanych w obiektach, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości 5 zł (netto) za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej 

miesięcznie dla stowarzyszeń, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań z zakresu sportu. 

2. Wykaz stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Ustala się stawkę czynszu dzierżawy/najmu za 1 metr kwadratowy powierzchni wystawienniczej,  

na potrzeby organizowanych imprez, w obiektach, o których mowa w § 1, za 1 metr kwadratowy w wysokości 

50 zł (netto) za dobę. 

§ 3. Weteran i weteran poszkodowany może korzystać bezpłatnie z hali sportowej przy ul. Chopina 1a  

i ul. Wysockiego 11a oraz z siłowni przy ul. Chopina 1a i ul. Wysockiego 11a, będących w zasobie Gminy 

Wałbrzych za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, z zastrzeżeniem, że korzystanie 

to może odbywać się poza godzinami wynajęcia poszczególnych wskazanych elementów bazy sportowej, 

w miarę ich dostępności. 
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§ 4. 1. W okresie ferii zimowych i letnich oraz z okazji Dnia Dziecka stawka opłaty za wejście  

na Skatepark wynosi 50% ceny ustalonej w załączniku nr 1 dla wejść w dni powszednie. 

2. O ulgę za korzystanie z obiektów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 (obniżenie opłaty do 50 %) mogą 

ubiegać się: 

1) organizatorzy imprez zleconych przez Gminę Wałbrzych lub odbywających się pod patronatem Prezydenta 

Miasta Wałbrzycha, 

2) organizatorzy realizujący zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z Gminą 

Wałbrzych z wyjątkiem umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych przez 

Gminę Wałbrzych. 

3. O całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z obiektów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą 

ubiegać się: 

1) organizatorzy imprez charytatywnych, 

2) organizacje kombatantów, 

3) organizacje osób niepełnosprawnych, 

4) służby mundurowe na potrzeby szkoleń i ćwiczeń. 

4. Ulga w opłacie za korzystanie z obiektów sportowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 lub całkowite 

zwolnienie z tej opłaty mogą być przyznane jedynie pod warunkiem, że podmiot występujący o ulgę  

lub zwolnienie nie będzie czerpał zysków z korzystania z danego obiektu sportowego, tj. nie będzie pobierał 

opłat za realizowane na nim zajęcia i nie będzie wykorzystywał obiektu na cele ewentualnie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

5. O przyznaniu ulgi w opłacie lub o zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3, występuje  

się do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, za pośrednictwem właściwego biura merytorycznego Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu, które opiniuje wniosek o przyznanie ulgi w opłacie lub o całkowite zwolnienie z tej opłaty, 

uwzględniając kalkulację finansową, oraz informację o dostępności obiektu sportowego i opinii otrzymanej  

od zarządcy obiektów sportowych, o których mowa w  § 1. 

6. O przyznaniu ulgi w opłacie lub o zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3 za korzystanie 

z obiektów decyduje Prezydent Miasta Wałbrzycha, uwzględniając postanowienia § 4 ust. 2 i 3, oraz biorąc pod 

uwagę kalkulację finansową kosztów przyznania ulgi lub zwolnienia z opłaty i opinię właściwego biura 

merytorycznego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 1594/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2013 r.  

z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia cen usług świadczonych na obiektach sportowo-rekreacyjnych 

Gminy Wałbrzych. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 17 lutego 2020 roku. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

R. Szełemej
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/2020 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 lutego 2020 r. 

 

Cennik usług świadczonych na komunalnych obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Wałbrzych 

Obiekt Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto 

1. Hala Wałbrzyskich 

Mistrzów ul. Wysockiego 

11a 
Hala sportowa 

1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
121,95 zł/godz. 150,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe 

i rekreacyjne - dla szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu 

Gminy Wałbrzych na cele sportowe i rekreacyjne. 

91,46 zł/godz. 112,50 zł/godz. 

3. Udostępnienie dużego sektora hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na 

cele sportowe i rekreacyjne. 
85,37 zł/godz. 105,00 zł/godz. 

4. Udostępnienie dużego sektora hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na 

cele sportowe i rekreacyjne - dla szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej 

z terenu Gminy Wałbrzych na cele sportowe i rekreacyjne. 

64,23 zł/godz. 79,00 zł/godz. 

5. Udostępnienie małego sektora hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na 

cele sportowe i rekreacyjne. 
52,85 zł/godz. 65,00 zł/godz. 

6. Udostępnienie małego sektora hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na 

cele sportowe i rekreacyjne - dla szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej 

z terenu Gminy Wałbrzych na cele sportowe i rekreacyjne. 

39,84 zł/godz. 49,00 zł/godz. 

7. Udostępnienie hali na niekomercyjne cele sportowe i rekreacyjne z udziałem 

publiczności. 
154,47 zł/godz. 190,00 zł/godz. 

8. Udostępnienie hali na niekomercyjne cele sportowe i rekreacyjne z udziałem 

publiczności - dla szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu 

Gminy Wałbrzych na cele sportowe i rekreacyjne. 

116,26 zł/godz. 143,00 zł/godz. 

9. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 300,81 zł/godz. 370,00 zł/godz. 

10. Wynajem na cele komercyjne-widowiskowe, estradowe, wystawiennicze i in. 390,24 zł/godz. 480,00 zł/godz. 

11. Udostępnienie siłowni wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym* 36,59 zł/godz. 45,00 zł/godz. 

12. Udostępnienie sali konferencyjnej. 40,65 zł/godz. 50,00 zł/godz. 

13. Udostępnienie sauny - wyłącznie na godziny.* 130,08 zł/godz. 160,00 zł/godz. 
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* - tylko dla grup zorganizowanych ze szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Gminy Wałbrzych 

2. Hala Lekkoatletyczna          

ul. Chopina 1a 
 

Hala sportowa 

z wyposażeniem 

(zeskoki, płotki itp.) 

1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
139,84 zł/godz. 172,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, 

stowarzyszeń kultury fizycznej na cele sportowe i rekreacyjne.* 
78,05 zł/godz. 96,00 zł/godz. 

3. Wynajem hali na cele pozostałe (niekomercyjne). 172,36 zł/godz. 212,00 zł/godz. 

4. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 260,16 zł/godz. 320,00 zł/godz. 

5. Wynajem na cele komercyjne - widowiskowe, estradowe, wystawiennicze. 430,89 zł/godz. 530,00 zł/godz. 

6. Wynajęcie pomieszczenia do masaży i odnowy biologicznej - na potrzeby 

wałbrzyskich klubów sportowych. 
5,00 zł/godz. 6,15 zł/godz. 

* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

Hala sportowa 

(część wysoka) 

1. Udostępnienie części wysokiej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na 

cele sportowe i rekreacyjne. 
65,85 zł/godz. 81,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie części wysokiej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla 

szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej na cele sportowe i rekreacyjne.* 
45,53 zł/godz. 56,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 105,69 zł/godz. 130,00 zł/godz. 

4. Wynajem na cele pozostałe (niekomercyjne). 172,36 zł/godz. 212,00 zł/godz. 
* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

Hala sportowa 

(sektor) 

1. Udostępnienie sektora wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele 

sportowe i rekreacyjne. 
28,46 zł/godz. 35,00 zł/godz 

2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, 

stowarzyszeń kultury fizycznej na cele sportowe i rekreacyjne.* 
20,33 zł/godz. 25,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 45,53 zł/godz. 56,00 zł/godz. 

4. Wynajem hali na cele pozostałe (niekomercyjne). 57,72 zł/godz. 71,00 zł/godz. 
* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

Siłownia - Fitness 

1. Wejście indywidualne. 7,32 zł/godz. 9,00 zł/godz. 

2. Wejście indywidualne ulgowe.* 5,69 zł/godz. 7,00 zł/godz. 

3. Karnet 5 wejść. 29,27 zł 36,00 zł 

4. Karnet ulgowy 5 wejść.* 22,76 zł 28,00 zł 

5. Wynajem na cele komercyjne całej siłowni wraz z zapleczem szatniowo - 

sanitarnym na wyłączność (bez instruktora). 
52,85 zł/godz. 65,00 zł/godz. 

6. Wynajem na cele komercyjne całej siłowni wraz z zapleczem szatniowo - 26,42 zł/godz. 32,50 zł/godz. 
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sanitarnym na wyłączność (bez instruktora), w dni powszednie, w godz. 8:00 - 15:00 
* - bilet ulgowy przysługuje młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym w wieku do lat 16, wyłącznie po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, 

rencisty, inny dokument tożsamości ze zdjęciem, decyzji o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności) 

Sala "zapaśnicza" 

(z matą) 

1. Udostępnienie sali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe 

i rekreacyjne 
52,85 zł/godz. 65,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie sali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe 

i rekreacyjne dla szkół, uczelni, stowarzyszeń kultury fizycznej* 
36,59 zł/godz. 45,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne) 81,30 zł/godz. 100,00 zł/godz. 

* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

Sauna 

1. Wejście indywidualne. 15,45 zł/godz. 19,00 zł/godz. 

2. Karnet 5 wejść. 65,85 zł/godz. 81,00 zł/godz. 

3. Rezerwacja sauny - wyłącznie na godziny. 130,08 zł/godz. 160,00 zł/godz. 

Sala konferencyjna 

Wynajem sali (z wyposażeniem): 

- do 3 godz. 40,65 zł/godz. 50,00 zł/godz. 

- od 3 godz. do 5 godz. 36,59 zł/godz. 45,00 zł/godz. 

- powyżej 5 godz. 30,89 zł/godz. 38,00 zł/godz. 

Kompleks do rzutów 

i skoków - teren otwarty 

1. Udostępnienie kompleksu dla: firm, osób fizycznych na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
45,53 zł/godz. 56,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie kompleksu dla: szkół, uczelni, stowarzyszeń na cele sportowe 

i rekreacyjne.* 
25,20 zł/godz. 31,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 69,92 zł/godz. 86,00 zł/godz. 

4. Wynajem na cele komercyjne - widowiskowe, estradowe, wystawiennicze. 86,18 zł/godz. 106,00 zł/godz. 

* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

3. Stadion przy                

  ul. Kusocińskiego 
Obiekt ogólnodostępny; 

cennik dotyczy 

wyłączności 

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

i rekreacyjne. 
117,89 zł/godz. 145,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie stadionu dla: szkół, uczelni, stowarzyszeń na cele sportowe 

i rekreacyjne.* 
81,30 zł/godz. 100,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne). 158,54 zł/godz. 195,00 zł/godz. 

4. Wynajem na cele komercyjne - widowiskowe, estradowe, wystawiennicze. 367,48 zł/godz. 452,00 zł/godz. 
* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

4. Stadion przy               

ul. Dąbrowskiego 

1. Udostępnienie stadionu na cele sportowe i rekreacyjne. 91,87 zł/godz. 113,00 zł/godz. 

2. Udostępnienie stadionu dla: szkół, klubów, stowarzyszeń na cele sportowe 

i rekreacyjne.* 
81,30 zł/godz. 100,00 zł/godz. 

3. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne. 105,69 zł/godz. 130,00 zł/godz. 
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4. Wynajem na cele komercyjne - widowiskowe, estradowe, wystawiennicze. 158,54 zł/godz. 195,00 zł/godz. 
* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

5. Boisko piłkarskie na 

stadionie przy                 

   ul. Chopina 1 

(murawa) 

1. Udostępnienie płyty boiska dla: szkół, klubów, stowarzyszeń na cele sportowe 

i rekreacyjne.* 
81,30 zł/godz. 100,00 zł/godz. 

2. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne. 105,69 zł/godz. 130,00 zł/godz. 

* - dotyczy instytucji z siedzibą w Wałbrzychu 

6. Skatepark  

ul. Topolowa 17k 

1. Wejście indywidualne w dni powszednie, od wtorku do piątku, w godz. 17:00 - 20:30 

bilet normalny 7,32 zł/godz. 9,00 zł/godz. 

bilet ulgowy* 5,69 zł/godz. 7,00 zł/godz. 

bilet grupowy** 4,88 zł/godz. 6,00 zł/godz. 

2. Wejścia indywidualne w soboty i niedziele w godz. 13:00 - 21:00 

bilet normalny 8,13 zł/godz. 10,00 zł/godz. 

bilet ulgowy* 6,50 zł/godz. 8,00 zł/godz. 

bilet grupowy** 4,88 zł/godz. 6,00 zł/godz. 

3. Sala konferencyjna 32,52 zł/godz. 40,00 zł/godz. 

4. Wypożyczalnia***: 

- kask 3,66 zł 4,50 zł 

- ochraniacze 3,66 zł 4,50 zł 

- rolki 4,47 zł 5,50 zł 

- deskorolka 4,47 zł 5,50 zł 

- rower BMX 6,91 zł 8,50 zł 

- hulajnoga 4,47 zł 5,50 zł 

*- bilet ulgowy przysługuje młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, 

osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym w wieku do lat 16, wyłącznie po 

okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty, inny dokument 

tożsamości ze zdjęciem, decyzji o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności) 
** - bilet grupowy przysługuje dla grupy osób od 10  do 30, dla dzieci lub młodzieży szkolnej, opiekun grupy może wejść bezpłatnie, skalkulowana cena dotyczy jednej osoby 
*** - wypożyczenie sprzętu obejmuje okres, na jaki został wykupiony bilet wstępu 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90/2020 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 lutego 2020 r. 

 

Wykaz stowarzyszeń, dla których ustalono stawkę czynszu za najem lokali biurowych, zlokalizowanych w komunalnych obiektach sportowo-rekreacyjnych 

Lp. Podmiot Lokalizacja 

1. 

Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto" 
Pl. Skarżyńskiego 7/1, 58-301 Wałbrzych, zarejestrowany pod numerem 6 w Ewidencji klubów 

sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

2. 
Klub Piłkarski „Górnik" Wałbrzych 
ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, KRS 0000200233 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

3. 
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik" Wałbrzych 
ul. Chopina1, 58-301 Wałbrzych, KRS 0000238833 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

4. 
Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych 
ul. Chopina 1a, 58-301 Wałbrzych, KRS 0000219118 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

5. 
Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych" 
ul. Chopina 1a, 58-301 Wałbrzych, KRS 0000340715 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

6. 
Klub Kolarstwa Wałbrzych   
ul. Chopina 1a, 58-301 Wałbrzych, KRS 0000302756 

ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 

7. 
Stowarzyszenie "Górnik Wałbrzych 2010" 
ul. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych, KRS 00000385131 

ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu 

8. 

Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych 
ul. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych, zarejestrowany pod numerem 35 w Ewidencji klubów 

sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha 

ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu 
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9. 

Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec" 
ul. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych, zarejestrowany pod numerem 12 w Ewidencji klubów 

sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha 

ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu 
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