
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1721/22 

BURMISTRZA POLKOWIC 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności  

publicznej gminy Polkowice 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 679) oraz § 1 uchwały nr XLII/449/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Polkowic uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1063), zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustalam cennik opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Polkowicach przy ul. Kopalnianej 

4 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustalam cennik opłat za korzystanie ze Stadionu Lekkoatletycznego w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 

51 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustalam cennik opłat za korzystanie z Miejskich Kortów Tenisowych w Polkowicach stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 764/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z Miejskich Kortów Tenisowych w Polkowicach oraz zarządzenie nr 1803/13 Burmistrza Polkowic z dnia 

9 października 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

gminy Polkowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Polkowic: 

Łukasz Puźniecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Poz. 1771



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1721/22 

Burmistrza Polkowic 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Cennik opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Polkowicach  

przy ul. Kopalnianej 4 

1. Boisko główne. 

1.1. Mecze piłkarskie z udziałem publiczności: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 2.000,00 zł/mecz, 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 4.000,00 zł/mecz. 

1.2. Mecze piłkarskie bez udziału publiczności (niebiletowane): 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 1.000,00 zł/mecz, 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 2.500,00 zł/mecz. 

1.3.Treningi na płycie głównej boiska: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 150,00 zł/godz., 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 350,00 zł/godz. 

2. Boiska treningowe boczne. 

2.1. Korzystanie z boiska trawiastego: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 150,00 zł/godz., 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 300,00 zł/godz. 

2.2. Korzystanie z boiska gruntowego: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 50,00 zł/godz., 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 100,00 zł/godz. 

2.3. Korzystanie z boiska o nawierzchni syntetycznej: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice = 150,00 zł/godz., 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące = 300,00 zł/godz. 

3. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane na stadionie: 

a) opłata za korzystanie z boiska głównego = 250,00 zł/godz., 

b) opłata za korzystanie z boiska trawiastego lub gruntowego = 120,00 zł/godz., 

c) opłata za korzystanie z boiska o nawierzchni syntetycznej (tylko imprezy sportowe) = 500 zł/h. 

4. Podane ceny są cenami brutto. 

5. Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji 

szkolnej lub studenckiej, korzystają z boiska o nawierzchni syntetycznej nieodpłatnie. 

 

Uwagi: 

 Korzystanie z boisk rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1771



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1721/22 

Burmistrza Polkowic 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Cennik opłat za korzystanie ze Stadionu Lekkoatletycznego w Polkowicach  

przy ul. 3-go Maja 51 

1. Mecze piłkarskie: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice – 500,00 zł/mecz, 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące – 1.000,00 zł/mecz. 

2. Treningi zespołów lub drużyn: 

a) kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Polkowice– 200,00 zł/godz, 

b) inne kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące – 300,00 zł/godz. 

3. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane na stadionie: 

a) opłata za korzystanie ze wskazanej infrastruktury stadionu – 200,00 zł/godz. 

4. Podane ceny są cenami brutto. 

 

Uwagi: 

 Korzystanie z boiska rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1771



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1721/22 

Burmistrza Polkowic 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Cennik opłat za korzystanie z Miejskich Kortów tenisowych w Polkowicach 

1. Bilet wstępu: 

1.1. w okresie letnim tj. 01.05. – 30. 09. 

a) 30 zł/ godz. korty zewnętrzne, 

b) 40 zł/ godz. kort w hali, 

1.2. w okresie zimowym tj. 01.10. – 30.04. 

a) 40 zł/ godz. korty zewnętrzne, 

b) 50 zł/ godz. kort w hali, 

2. Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów do ukończenia 26 roku życia  

(za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej). 

a) 5 zł/ godz. przez cały rok – korty zewnętrzne, 

b) 5 zł/ godz. przez cały rok – kort w hali, 

3. Bilet za udostępnienie kortu w celu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. nauka gry w tenisa) 

3.1. w okresie letnim tj. 01.05. – 30. 09. 

a) 50 zł/ godz. korty zewnętrzne, 

b) 70 zł/ godz. kort w hali, 

3.2. w okresie zimowym tj. 01.10. – 30.04. 

a) 60 zł/ godz. korty zewnętrzne, 

b) 80 zł/ godz. kort w hali, 

4. Ustalam 50 % ulgę obowiązującej stawki za bilet wstępu na korty tenisowe dla członków rodziny 

wielodzietnej uprawnionych do korzystania z Programu Karta Dużej Rodziny za okazaniem ważnej Karty. 

5. Ustalam 50% ulgę obowiązującej stawki za bilet wstępu na korty tenisowe seniorów posiadających 

Ogólnopolską Kartę Seniora. 

6. Podane ceny są cenami brutto. 

 

Uwagi: 

* Jedna godzina wynajęcia kortu obejmuje grę oraz uporządkowanie kortu 

* Korzystanie z kortów tenisowych rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie 
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