
 

 

UCHWAŁA NR V/39/15 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

  z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z gminnych obiektów  

użyteczności publicznej - Hali sportowej przy ul. Rzecznej 7 w Szczercowie, Hali sportowej 

przy ul. Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Szczer-

ców uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej - hali sportowej przy ul. 

Rzecznej 7 w Szczercowie, hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Chabielicach, w następujących wysokościach: 

1. Hala sportowa przy ul. Rzecznej 7: 

1) płyta główna: 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo – 30 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 70 zł, 

b) wstęp na dwie godziny: jednorazowo – 45 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 120 zł, 

c) wynajem płyty na cele sportowe i rekreacyjne – 35 zł/godz.; 

2) mała sala hali sportowej (sala korekcyjna): 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo od osoby –2 zł, karnet na co najmniej osiem terminów – 14 zł, 

b) wstęp na dwie godziny: jednorazowo od osoby – 3 zł, karnet na co najmniej osiem terminów – 20 zł, 

c) wynajem sali na cele sportowe i rekreacyjne – 15 zł/godz.; 

3) siłownia: 

a) wstęp na jedną godzinę od osoby – 5 zł normalny, 2,50 zł ulgowy, 

b) karnet 10-godzinny – 40 zł normalny, 20 zł ulgowy, 

c) wynajem siłowni na cele sportowe i rekreacyjne – 30 zł/godz. 

2. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 66: 

1) płyta główna: 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo – 50 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 160 zł, 

b) wstęp na dwie godziny : jednorazowo – 80 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 280 zł, 
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c) wynajem płyty na cele sportowe i rekreacyjne – 100 zł/godz.; 

2) 1/3 płyty głównej (sektor): 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo – 20 zł, 

b) wstęp na dwie godziny: jednorazowo – 30 zł; 

3) siłownia: 

a) wstęp na jedną godzinę od osoby – 10 zł normalny, 5 zł ulgowy, 

b) karnet 10 wejść na jedną godzinę od osoby – 80 zł normalny, 40 zł ulgowy, 

c) wynajem siłowni na cele sportowe i rekreacyjne – 80 zł/godz.; 

4) sauna: 

a) wstęp na pół godziny od osoby – 10 zł, 

b) wstęp jedną godzinę od osoby – 15 zł, 

c) karnet 10 wejść na jedną godzinę od osoby – 100 zł (do wykorzystania w 3 miesiące), 

d) rezerwacja sauny na wyłączność – 50 zł/godz. 

3. Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Chabielicach: 

1) płyta główna: 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo – 30 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 70 zł, 

b) wstęp na dwie godziny: jednorazowo – 45 zł, karnet na co najmniej cztery terminy – 120 zł, 

c) wynajem płyty na cele sportowe i rekreacyjne – 35 zł/godz.; 

2) 1/2 płyty głównej (sektor): 

a) wstęp na jedną godzinę: jednorazowo od osoby – 2 zł, karnet na co najmniej osiem terminów – 14 zł, 

b) wstęp na dwie godziny: jednorazowo od osoby – 3 zł, karnet na co najmniej osiem terminów – 20 zł, 

c) wynajem sali na cele sportowe i rekreacyjne – 15 zł/godz. 

§ 2. 1. Z opłat zwalnia się: 

1) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Szczer-

ców; 

2) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gmi-

ny; 

3) osoby niepełnosprawne; 

4) kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy, w ramach umów zawartych z gminą 

lub na podstawie odrębnej uchwały. 

2. Bilety ulgowe dotyczą dzieci i młodzieży do lat 18-tu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/215/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie usta-

lenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej 

przy ul. Rzecznej 7 w Szczercowie oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Szczerców 

Zbigniew Szcześniak 
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