
 

 

ZARZĄDZENIE NR 254/2020 

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń  

oraz usług świadczonych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie 

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

poz. 713) w związku z § 1 uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 21 grudnia 2006 r.  

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy uprawnienia do określenia sposobu ustalania cen i opłat  

za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji  

w Paczkowie zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminne 

Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz Gminnego 

Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 193/2019 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminne 

Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Burmistrz 

 Gminy Paczków 

 

Artur Rolka 
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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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Załącznik 

 do zarządzenia nr 254/2020 

Burmistrza Gminy Paczków 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

I. HALA SPORTOWA 

OPŁATY PODSTAWOWE  

Sala duża 
od 01 X do 30 IV od 01 V do 30 IX 

70,00 zł/h 50,00 zł/h 

Sala aerobowa 25,00 zł/h 24,00 zł/h 

Sala konferencyjna 15,00 zł/h 

Siłowania 5,00 zł/h 

Sauna 20,00 zł/h 18,00 zł/45 minut 15,00 zł/30 min 

Kort tenisowy 6,00 zł/h 

 

OPŁATY ULGOWE 

Wszystkie usługi – dzieci i młodzież szkolna  

(z opiekunem), emeryci 
50% opłaty podstawowej 

Duża sala 

Jednorazowy zakup (karnet*) minimum 8 godzin 83% opłaty podstawowej 

Kluby stowarzyszenia, sekcje sportowe 60% opłaty podstawowej 

½ powierzchni 50% opłaty podstawowej 

1/3 powierzchni (przy 3 grupach jednocześnie) 30% opłaty podstawowej 

Zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym 

(maksymalnie 8 osób). Korzystanie prze maksymalnie 

4 osoby odbywające się na części powierzchni 

30% opłaty podstawowej 

Dzieci i młodzież szkolna z opiekunem z terenu 

Gminy Paczków w okresie wakacji letnich do 2 godzin 
nieodpłatnie 

Sala aerobowa 

Jednorazowy zakup (karnet*) minimum 10 godzin 83% opłaty podstawowej 

Kluby stowarzyszenia, sekcje sportowe 
z terenu Gminy Paczków - 60% opłaty podstawowej 

pozostałe - 80% opłaty podstawowej 

Zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym 

(maksymalnie 8 osób). Korzystanie prze maksymalnie 

4 osoby odbywające się na części powierzchni 

30% opłaty podstawowej 

Dzieci i młodzież szkolna z opiekunem z terenu 

Gminy Paczków w okresie wakacji letnich do 2 godzin 
nieodpłatnie 

Sauna 

Jednorazowy zakup (karnet*), minimum 5 wejść 18,00 zł/h 15,00 zł/45 min. 13,00 zł/30 min. 

Zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie szkół i niepublicznych placówek z terenu 

Gminy Paczków 
30% opłaty podstawowej 

 

OPŁATY POZOSTAŁE 

Miesięczna opłata za udostępnienie 1 m2 powierzchni 

reklamowej (banery, tablice) na zewnątrz/wewnątrz 

obiektu 

15,00 zł/30,00 zł 

Jednorazowa opłata za udostępnianie powierzchni 

handlowej  

Opłata ustalana indywidualnie i konsultowana  

z Burmistrzem Gminy Paczków 

II. BASEN MIEJSKI 

OPŁATY PODSTAWOWE  

Basen 8,00 zł 

OPŁATY ULGOWE 

Dzieci i młodzież szkolna, emeryci i renciści 6,00 zł 
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Grupy zorganizowane 10 osób 48,00 zł 

Rodzinne – 4 osobowe (1 lub 2 osoby dorosłe i 2 lub 3 dzieci) 20,00 zł 

Dzieci i młodzież do 16 roku życia z rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Paczkowie  

5,00 zł 
Posiadacze Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora lub Karty Dużej Rodziny 

Osoby niepełnosprawne I i II grupy inwalidzkiej 

Dwie ostatnie godziny otwarcia 

Karnet * (10 i więcej wejść) 80 % opłaty podstawowej 

OPŁATY POZOSTAŁE 

Wypożyczenie sprzętu plażowego – 1 szt. 6,00 zł 

* - opłaty za karnet pobierane są z góry, do 7 dni od jego wystawienia 
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