
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), w zarządzeniu nr 336/MOSiR/2019 Prezydenta 
Miasta Knurów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen 
i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. pod poz. 5670, prostuje się błąd wystepujący 
w załączniku, w tabeli w pkt 16, dotyczący liczby porzadkowej 4, 5, 6 oraz publikuje się prawidłowo 
sformatowaną tabelę:

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł
(ceny zawierają podatek VAT)

1. Wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, kiermasze, 
itp. 350,00 / 1 dzień

2. Wynajem miejsc pod niestałe punkty sprzedaży 100,00 / 1 dzień
3.

Banery reklamowe 

        do 10 m2 –  1,20 / 1 m2 / 1 dzień
powyżej 10 m2 –  1,00 / 1 m2  / 1 dzień

4. Wynajem powierzchni pod automaty sprzedające itp. 100,00 / 1 m2 /1 miesiąc
5. Wynajem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Knurowie dla organizacji i służb prowadzących działalność 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpowodziowej z terenu Miasta Knurów do prowadzenia 
zadań statutowych

100,00 / rok

6. 
Wynajem zaplecza szatniowego

  30,00 / 1 godz.
   45,00 / 1,5 godz.

60,00 / 2 godz.
7. Wynajem boisk piłkarskich wraz z zapleczem szatniowym przy 

Al. Lipowej 12  dla stowarzyszeń z terenu gminy Knurów 
prowadzących statutowe zajęcia rekreacyjno-sportowe

50,00 / 1 miesiąc

8. Bilet wstępu – lekcje wychowania fizycznego, zawody 
sportowo-rekreacyjne organizowane przez szkoły podstawowe 
i gimnazja z terenu Miasta Knurów prowadzone na terenie 
boiska piłkarskiego przy Alei Lipowej 12 oraz udział uczniów 
w zawodach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Knurowie

10,00 / miesiąc

9. Współorganizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych  100,00
10. Zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu 1,00 
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i Rekreacji w Knurowie 

11. Zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dorosłych 
organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Knurowie

5,00

12. Bilet wstępu - Zajęcia z saunamistrzem organizowane przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 25,00 

 

 

 

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego

Iwona Andruszkiewicz
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