
ośrodek Sportu l Rckreccjl
wo Włocłalku

vpłynęło nr
,.q.q 1 1. 09. 2012

U c H wA Ł ANrXXIV/ |69 l 2012
RADY MIASTA wŁoCŁAwEK

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opł^t z^ korzystanie z miejskich obiektów

i urząałilt sportowó_rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym

Ż^rządzie ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkl 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sa1norządzie gminy ( Dz. U.

z zb1t. Nr 142, poz.|59l, z 2002 r. Nr 23, poz.Ż11,Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984,

Nr 153.poz.1271, Nr 214, poz.7806, z2003 t. Nr 80, poz. 7|7,Nr t6Ż, poz.1568 z2004 t.

Nr 102, po2.1055, Nr 116,po2.1203,Nr 167,po2.1759, z 2005 r' Nr 172, poz'1441'Nr 175,

poz.I45i,z2006 r. Nr 17,poz.128, Nrl81,poz.1337z2007 t.Nt 48,poz.327 }'łr 138,poz.974'Nr

il3,poz.I118 z Ż0O8 r. Nr 180, poz.111I,Nr 223,poz'I458, z 2009 r. Nr 52 poz.420'Nr 157

po".iZ+t oraz z2O1O r. Nr 28, poz.I12,Nr 28,poz' 146, Nr 40,po2.230,Nr l06,poz'675 22011

i. i.ł' zt, poz.l 13'Nr 1 17,poz.679Nr l34,poz.777,Nt 149'poz.887,Nr 2|7,poz.128l z 2012 t.

Nr 567) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnta}} grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

(D.rJ. z 2011 r. Nr 45 poz.236)

uchwala się, co następuje:

$1.W uchwale Nr XVIIV18/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sĘcznia 20|2 t.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń spońowo-

rekeacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie ośrodka Sportu

i Rekreacji we Włocławku wprowadza się następujące zmiany :

1)$ 1 ust.z otrzymuje następujące brzmienie:

,,2.opłaĘ o których mowa w ust. 1 są cenami brutto''
2)Załącznk nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie okeślone w
uchwały.
3)Załączrllk nr 2 do uchwĄ otrzymuje brzmienie określone w
uchwały.
 )Załącznk nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w
uchwaly.
S)Załącznk nr 4 do uchwĄ otrzymuje brzmienie określone w
uchwały.

$ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

$ 3.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

i.Uchwała podlega podaniu do pub1icz:rej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

załącznilol

załącmiLol

załączniku

załącnltku

nr 1 niniejszej

nr 2 niniejszej

nr 3 niniejszej

nr 4 niniejszej



UZASADNIENIE

ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku funkcjonuje jako jednostka budzetowa. W celu
ułatwienia obsługi kasowej w cenniku podano ceny brutto, jednocześnie ceny
zaokrąglono do pełnych groszy i złotówek. Ponadto wprowadza się bilety ulgowe dla
emerytów i rencistów. W niektorych pzypadkach opłaty zostają nieznacznie
podwyższone. Dotyczy to paede wszystkim opłat za koaystanie z obiektów oSiR pzez
podmioty niebędące jednostkami kultury fizycznej a takze tych pzypadków, kiedy ceny
od lat były zamroŻone na tym samym poziomie. Wprowadzone zmiany spowodują że
cennik będzie czytelny dla osób kozystających z obiektÓw ośrodka Spońu i Rekreacji,
zaś wprowadzone ulgi poszeŻą krąg odbiorców usług Świadczonych pzez ośrodek
Spońu i Rekreacji.

ZasĘpę Prezydenta

,lI tu<-
"LI/ałl da Muszalik



Zńączlik nr 1

do Uchwały 1 69 /){J{Iv /2012
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ustala się wysokośó opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla jednostek
kultury fizycznej.

$ 1. Ustala się olaĘ za korzystanie z Eali Sportowej przJ) AL Chopina 8
w następuj ących wysokościach:

o BIEKT - s P os ÓB Ko RzysTANa-o PŁATA

l. Parkiet spońowy
1.1. trening
l.2.wynajem jednodniowy ( l4h- 8.00-22.00)

* imprezy sportowe
za ka:Źdy następny dzień

1.3 wynajem jednodniowy ( l4h- 8.00-22.00)
* pozostałe imprezy

za kr:żdy następny dzień
2. Szatnia
2.1. tening
3. Sala konferencyjna
4 .Siłownia
5.Sauna
ó.Holl_ imprezy sportowe
7.Holl- pozostałe imp.ezy

6,00 zlJ45 mn.

270,00 zł'
170,00 zł

310,00 zł
190,00 zł

3'00 ń Dh
10,00 złl 4h
3,00 zU45 mn.
3' 00 ń/|,5 h (6 osób)
0,20 z)/m2
o,5o z}/nł

$ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z EaIi Społtowo-Wiclowiskowej płryl
AL Chopina 12 w następujących wysokościach:

o B IE KT-s Pos ÓB Ko RZrsTANu-oPł,4,TA
1. Parkiet główny:
l.l.tening
l.2.wynajem obiekhr na czas- imprezy sportowe
L.2.Ldo 4 godzin
l.2.2.dol2 gor1ąin

I.2.3. powyitsj 72 godzin
l.2.4. zaketidy następny dzień
1.3.wynajem obiektu na czas -pozostałe imprezy
1.3.1,do 4 godzin
1.3.2,dol2 godńn
1.3'3.powyŹej 12godźn
1.3'4. za każdy następny dzień
2.Szatłia
3. Siłownia
4.Scena
5.Sala konferencyj na

4'00 złl45 lr:.kl.

83'00 zł
110'00 zł
135'00 zł
55'00 zł

95,00 zł
|25,00 zł
155'00 zł

63'00 zł
2,00d lŻh
2,00zU45mirr
1'00 zŁ 45 min'
3'50 zł/4h



$ 3. Ustala się opłaty zakotzystante z Krytej PĘwalni przy Al. Chopina 10
w następuj ących wysokościach:

o B IE KT-s P os ó B Ko RZY9 TANa-o PŁATA
1. Basen Główny

* bilet normalny
* bilet dla dzieci i rriodzieżyr
* kamet miesięczny normalny
(razw tygodniu x 4wejściaw m-c)
* karnet miesięczny dla dzieci
i rrńodzieży (raz w tygodniu x 4 wejścia w m-c)

0,40 ń/45 min.
0,30 zł/45 min.

l,40 zł

1,00 zl
18'00 złJ45 mn.1.1. Wynajem obiektu

2. Basen Mały
* wynajem obiektu

3. Siłownia dla kobiet
* bilet
* karnet miesięczny

3.1. Masa:Ź magneĘczny
3.2. Masź wibracyjny

* Bilet dla dzieci i młodzieży przysługuje:
1/ dzieciom w wieku przedszkoinym
2 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
3/ uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym
4/ studentom do 26 rokJ żrycia

$ 4. Ustala się opłaty zakorzystartie z Międąyosiedlowego Basenu Miejskiego płzy
ul. Wysokiej 12 w następujących wysokościach:

OBIEKT-SPOS oB KORZYSTANIA-OPŁATA

1. Hala basenu _ bilety wstępu

5'00 zł/45 min.

0'50 zł
3'00 zł
0,20 zUcykl
0,20 zł/cykl

Poniedziałek -Piątek
7-r5 t5-22

Bilety
-normalny
-ulgowy*

0'50zł / 60 min.(0'10 zł)**
0'30 złl 60 min.(0'10 zł)**

0'60 złl 60 min-(0'10 zł)**
0'402ł/ 60 mlr' (0'10 zł)**

Sobota-Niedziela 7-11 11-22
Bilety
-normalny
-ulgowy *

0'50 zŁ 60 min.(0,10 zł)**
0,30 ń/ 60 min (0,10 zł)**

0'60 złl 60 min.(0'10 zł)**
0'40 ń/ 60 min'(0,10 zł)**

* * Nawias dotyczy wysoko ści opłat za ptzekoczenie limitu 60 minut,fiatne przy wyj ściu



* Bilet ulgowy przysługuj e:

], dzieciom łv wieku przedszkolnym
2.ucztlioln szkół podstawowych i gimnazj alnych
3. uczniom szkół ponadgimnĘalnych uczących się w systemie dziennym
4. studentom do 26 roku ż4lcia

2. Wynajem hali basenowej 30'00 zŁ60 min.
3. Wynajem toru 3,00 zV60 min.
4. Sauna 0,50 zY40 min.
opłata zaprzektoczenie limitu 40 minrrt - 0,10 zł zakażdądodatkową minutę, płatne przy
wyj ściu
5. Pakiet LIIX Sauna + Basen 1'00 ź 60 min.
opł'ata za przekroczenie limitu 40 minut - 0,10 zł zakerżdądodatkową minutę, płatne przy
wyjściu
6. Pakiet LIIX Sauna * Basen l,00 zł] 90 rnin.
opłata za pnel<toczenie iimifu 40 minut - 0, 1 0 zł zakażdądodakową minutę' płatne przy
wyjściu
VWAGA: W pakiecie Lux moż:liwość pnedłużenia lyłącznie basenu
7. Rezerwacja całej sarrny (z wyprzedzeniem 2 godzinaym) 4,00 złl 90 min^

8. Sala konferencyjna 1,30 z]/60 rnrr..

$ 5. Ustala się opłaty za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni w naśępnjryych
wysokościach:
1. Zgubienie paska wraz z cbipem
2. Zgubienie numeru do szatni odzieżowej wierzcbniej
3. Uszkodzenie zamka lub kluczyka

50,00 zł
20,00 z;
20,00 zł

2'50 zł/2h
6'50zł/4h
4,00 złl90 min

12,50 zł/90 rnin.
28'00 ż150 min.
65,00 zł/45 mn

165'00 ź150 min.

$ 6. Ustala się opłaĘ zakorzystanle z zaplecza budynla socjalnego ptzy ul. Leśnej
53A

o BIEKr-s P os óB Ko RZYyTANA-oPŁATA

LSzatnia
2. Sala konferencyj na
3.Sauna

$ 7. Ustala się opłaĘ zakorzysffiie z boisk o nawiefzchni syntetycznej
w nastgluj ąpych wysokościach:
1. trening
2.mecz
3. oświetlenie- trening
4. oświetlenie - mecz
W przypadfu koniecmości zabezpieczenia oświetlenią inprezy przez agregat prądotwórc4l
do ww. pozycji cenowych należry doliczyć całkowity l<oszt wynajmu agregatu z paliwem
i transportem.



$ 8. Ustala się opłaĘ zakorzystanie z prcystani wodnej - Zalew Wocławski x, infrastrukturą
towawszącą w następuj ącyclr wysokościach:

o B IE KT-s Pos Ó B KoRZYs TANIA-o P ŁATA

1. Postoj jachtu i niewielkich jednostek pływających
2. Postój dużej jednostki pływającej
3. Postój sezonowy przy pomostach
4. Zimowaue jachtu na terenie parkingu
5. Slipowanie jachtu
6. Prysznic
7. Prąd na kei
8. Ładowanie akumulatora
9. Korzystanie z automatu pralniczego
l0.Korzystanie z automatycznej znywarki
1 l.Holowanie jachtu ima pomoc z uŹyciem motorówki

12. Uruchorłienie stoiska i innych form reklamowych
na terenie przystani

0,60 ńldoba
2,50 zł/doba
12,30 zl./m-c
9'20 złJm-c
1'10 ń
0,30 ź1 osoba
0,50 zł
0'50 ń
0'50 zŁpranie
0,50 złlzmywanie

0,60 złl zakaide
rozpoczęte 15 min.

65,00 złlstoisko za oouę

DYREKT1YLD1I^Łu

nI algg€a ł a Zi oł l młc slea

Zastępca Prezydenta



Załącznk nr 2
do UchwaĘNrXX1y /169 /
2012
Rady Miasta Wocławek
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ustala się wysokośó opłat za korzystanie z obiektów, wządzeńi terenów dla podmiotów nie

objętych załącznikiem Nr 1

$ 1. Ustala się opłaĘ zakorrystmlie z Hati Sportowej prry AL Chopina 8

w następuj ących wysokościach:

aBIEKT * sPosÓn ronzysrar'łu-oPŁlTA

1. Parkiet spońowy

1.1. trening

l.2.wynajem jednodniowy ( 14h- 8.00-22.00)

* imprezy sportowe

za kazdy następny dzień

1.3. wynajem jednodniowy ( 14h- 8.00-22.00)

o pozostałe imprezy

za każdy następny dzień

2. Szafaia

2.1. trening

3. Sala konferencyjna

4 .Siłownia

5.Sauna

6.Holl - cele sportowe

7.Hol1 - pozostałe

8. Wynajem kabiny komentatorskiej

110'00 zł/45 frln.

5 400,00 zł

3 300'00 ź

6200'00 zł

3 7oo,oo zł

50,00 z) /2h

200,0024 4h
55,00 z]/45 rr'in.

55'00 z}/I,5 h (6 osób)

4,oo złlfrł

5,00 złJm2

65'00 ź od imprezy

80'00 złl45 min.

1 650'00 ź
2200,00 zl

$ 2. Ustala się olaty za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej prąy

AL Chopina 12 w nastęujących wysokościach:

o B I E Kr- s P o s Ó B K o RzYs TANa- o P ŁATA

1.Parkiet główny:

l.1.trening

l.2.wynajem obiekhr na czas - imprezy sportowe

1.2.1.do 4 godzn

1.2.2.do12 godzin 
I



1.2.3.powyżej 72 godnn

1'.2.4. zakaŻdy następny dzień

1 .3.wynajem obiektu na czas _ pozostałe imprezy

1.3.1.do 4 godzin

|.3'Z.dolŻ godz;tn'

1.3.3. powyżej 12 godzin

l.3.4. zakażdy nasĘpny dzień

2. Szattia

3. Siłownia

4.Scena

5.Sala konferencyjna

$ 3. Ustala się opłaty za korzystanie z Krytej Pbwalni pł4y AL Chopina 10

w rrastępuj ących wysokościach:

o B I E KT- s P o s Ó B Ko Rz Ys TANa- o P ŁATA

2 700'00 zł

1 100'00 zł

1 900'00 zł

Ż 500'00 zł

3 100'00 zł

I250'00 zł

35'00 zł / 2h

35'00 zł/45 min

20'00 złl 45 mn.

65,00 ń|4h

'1' 00 zł/45 mn.

5'00 zł/45 run.

28'00ń

20,00 z1

350'00 złl45 min.

90,00 zł/45 nnln.

9,00 zl

60'00 zł

4,0O zł/cykJ

4,00 złlcykJ

l.Basen Główny
* bilet normalny

* bilet dla dzieci i rriodzieĘ-
* kamet miesięczty normalny

(I raz w tygodniu X 4 wejściaw m-c)

* karnet miesięcnty d|a dzieci

i, młodzieĘ (1' raz w tygodniu x 4 wejścia w m-c)

1.1. Wynajem obiektu

2. BasenMĄ
* wynajem obiektu

3. Siłownia dla kobiet
* bilet

* kamet miesięczny

3.l. Masaż magneĘczny

3.2. Masaż wibracyjny

* Bilet dla dzieci i młodzież7l przysługuje:

l. dzieciom w wieku przedszkohrym

2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych

3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących sięw systemie dziennym

4. studentom do 26 rolat zrycia



_ $ 4. Ustala się opł'aty zakonystarie z Miejskiego Basenu Międąyosiedlowego przy ul.

Wysokiej 12 w następującyclr wysokościach:

o B I E KT-sPos Ó B Ko Rzys TANa-aPŁATA

l. HaIn bąsenu - bilety wstąlu

Poniedziałek -Piątek

7-15 15-22

Bilety

-nomralny

-ulgowy*

-rodzinny:

-dorośli

-dżeci

-dzieci do lat 5

-emeryt

- rencista

- opiekun osoby

niepehosprawnej

9'00ź / 60 min.(0'10)

6'00ń1 60 min.(0'10)

7,00zł/ 60 min.(0'10)

5,002Y 60 min.(0,10)

3,00 dJ60 min.(0,10)

5,00 zY60 min.(O,10)

5'00 zŁ60 min.(0'10)

1'00 źó0 min.(0'10)

l 1'00zŁ 60 min'(0'10)**

8'00zŁ 60 min.(0'10)**

7,00 złl 60 min.(o,i0)**

5,00złl 60 min.(0'10) **

3,00 ill6A min.(0,10) **

l'00 2ł160 min.(0'10) **

Sobota-Niedziela 7-tt 11-22

Bilety

-normalny

-ulgowy *

-rodzinny

_dorośli

-dzieci

- dzieci do lat 5

9'00zŁ 60 min.(0'10)

ó'00zŁ 60 min"(0'10)

7'00złl 60 min.(0'10)

5,002f,/ 60 min.(0,10)

3,00 zY60 min.(0,10)

1 1'00z:ł/ 60 min.(0'10)

8'00zł/ 60 min.(0'10)

7',00zŁ 60 min.(0'10)

5'00zł/ 60 min. (0'10)

3,66 2llgQ min (0,10)

** Nawias dotyczy wysokości opłat zaptzelłocznnie limitu ó0 minut' płatne przy wyjściu

2.Halą basenu _ karnet 600 min' Q 0h) do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

2.1. Normalny 85'00 ż
2.,2.U1gowy * 

, 60,00ń

3



3. Hąla basenu _ karnet l200 min. (20h) do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy

3.1. Normalny

3.2. Ulgowy *

l50'00 zł

1 10'00 zł

325'00 zł

225,00 zł'

8'00 zł.

4, Hala basenu _ karnet 3000 min' (50h) do wykorzystania w ciągu 6 niesięcy

4.1. Normalny

4.2. Ulgowy *

Za wydanie pierwszej karty pobieranajest bezzwrotna opłata

w wysokości

* Bilet ulgowy i lrarnet prąsługuje:

l. dzieciom w wiela przedszkolnym

2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych

3. ucmiom szMł ponadgimnazjalnych uczących sięw systemie dziennym

4. studentom do 26 roku Ącia
5.osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)

(emeryci i renciści mają ulgi w godzinach od 7:00 do I5:00)

5. Wynajem hali basenowej (tezetwacja z wypnedzeniem 14 dni) 584,00 zł/60 min.

6. Wynajem toru 60,00 zł/ 60 min.

7. Sauna 9,00 zU 40 mn.

opłata za przeboczenie limitu 40 minut _ 0' 10 zł za każdą dodatkową minutę, płane przy

lvyjściu

8 . Pakiet LIjX sauna+ Basen 14'00 ż/60 min.

opłata za przelrłoczenie limitu 60 minut - 0,]0 zł za lrgzdą dodatkową minutę, płatne przy

wyjściu

9'Pakiet LI'IX Sauna+ Basen 18'00 złl90 mn

opłata za przelaoczenie limitu 90 minut - 0,l0 zł za kłzdą dodatlrową minutę, płatne przy

wyjściu

UWAGA W pakiecie Lux możliwość pąedłuŻenia ułyłącznie basena

l0. Rezerwacja całej sauny ( z wyprze dzenjem 2 godzinnym)

1 1. Sala konferencyj na

$ 5. Ustala się opłaĘ za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni w następujących

wysokościach:

l.Zgubienie paska wraz z chipem

2. Zgubienie numeru do szatni odńeżowe1wierzchniej

70,00 zł/90 min.

25,00 zł160min.

50'00 zł

20'00 zł



3. Uszkodzenie zamka lub kluczyka 20,00 zł

$ 6'Ustala się opłaty zakoruystartie z zaplecza budynku socjalnego pr4y ulLeśnej13 A

następujących wysokościach:

o B IEKT-S Pos Ó s ro nzys rINIA-qPŁATA

l.Szatnia 50,00 złlzh

2. Salakonferencyjna L30,00ń/4h

3.Sauna $S,QQ 2lllQ min.

$ 7. Ustala się opłaty zakorzystanie z boiska o nawierzchni slntelycuej

w nasĘluj ących wysokościach:

o B IEKT-9 P os Ó B KoRZys TANa-oPfulTA

250,00 Żł/45 rnin

550,00 2V150 nin.

65,00 zł]45 fr:r..

165'00 zŁl50 min.

W przypadku konieczności zabeąieczenia oświetlenia imprezy pzez agregat pt@otułótczy

do ww. pozycji cenowych naleŻy doliczyó całkowity koszt wynajmu agregatu

z paliwem i tanspońem.

$ 8. Ustala się opłaĘ zakoruystalle z prrystani wodnej _ Zalew Wocławski

z inńastrrkfurą towaftysząpą w następujących wysokościach:

o B IE KTa P o s Ó B K o RZIS TANA- o Płż4'TA

1. trening

2.aecz

3. oświetlenie- tening

4. oświetlenie - mecz

l. Postój jachtu i niewielkicb jednostek pływających

2. Postój dużej jednostki pływającej

3. Postój sezonowy przy pomostach

4. Zimowaate jachtu na terenie parkingu

5. Slipowanie jachtu

ó. Prysznic

7. Prąd na kei

8. Ładowanie akumulatora

9. Korzystanie z automatu pralniczego

12,00 złldoba

50,00 ń/doba

200,00dlm-c

l50'00 zŁm-c

20,00 7ł

7, 00 zVl osoba

10'00 zł

l0'00 ź
10'00 złlpranie



1 0.Korzystanie z automatycznej zńnvarki

1 l.Holowanie jachtu inna pomoc z ułciem motorówki

rozpóaąu 15 min.

12. Uruchomienie stoiska i innych fomr reklamowych

na tere e przysta

zasłępffef7yą?ata

Wepda Muszalik
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$ l. Ustala się opłaty za korrystanie z unądzeń sportowo-rekreacyjnych
w następująpych wysokościach:

I0,00 zł/60 min
5'00 zł/30 min

15'00 zł/60 min
7,00 zł/30 min

$ 2. Ustala się opłaĘ za korrystanie z pomieszczeń w obiektach zarąlcy
w nasĘlująpych wysokościach:

1.pomieszczeniabiurowo-administracyjru' 5,00zł/młm-cznie
2.pomteszczeniabiurowo-adninlstaąre.. 7,00zł/mlm-cmie
3pomieszczeniabiurowo-administracyjne" 2,00zł/m2/m-cznie

' dotyczy jednostek Mtuły fizycmej
ł* dotyczy stowarzyszeń dzidajryych \a Eecz os6b z niepehrosprawnością

I.w1lp oĘcz e nie lcaj aka

2' w1łpoż.yczenie roweru wodnego

zastępcfl1ezydenla

ńlLkąa*

't76i sł a:w \I 1 ;ł, 7 -,^',:.. ł,'.
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$ 1 . Ustala się opłaty zakorzyŚanie z powiezcbni reklamowej w obiektach
ośrodka Sporfir i Rekreacji podczas tnvania umorły najmu w następujących
wysokościach:

l. Reklamy zewnętrzne

l.l ' Reklamy zewnętrzne stałe

1.2. Reklamy zewnętrzne jednorazowe umieszczane gkeżonalnie podczas imprez
organizowanych:
* poza obiektami oSiR (np. parkingi, tereny zielone) - 35,oo złJ#
'naobiektachoSiR(np.haląstadion) - 60,00zł/#

2. Reklamy wewnętrme
2.1. Reklamy wewnętrzne stałe

* w Hali sportowej przy Al. Chopina 8 - 615,00 zt|Ń/m-c
r w hali spórtowo-ńdowiskowej przy AI. Chopina 12 - 65,00 zł/m2
* kryta pływalni a - 65,00 złJa2

2.2. Za vmieszczenie reklam jednorazowych ustala się opłatę nyczńtowaną
* od orgonizą1612 imPrezy-ntezaleznie od ilości reklam i ich powierzchni w czasie
jednej ;mprezy - 615,00 z}ldzień

2.3. Za uruchomienie stoiska lub imych form reklamowych poza terenem areny
sportowej 65,00 zł]sń.

$ 2. Ustala się olaĘ za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń w nastąlujących
wysokościach:

FORMAT CENAPODSTAWOWA
A-3 2,50
A-2 3,00
A-1 4,50
A-0 7,50
2A-0 15,00

RODZAJ MIEJSCE
LOKALIZACJI

wYsoKosc oPŁATY

1.Reklama wymagająca
pozwolenia na budowę

Widoczna z basy A-1 65'00 zł/m-/m-c

Inne 15,00 z]/m'/m-c
2. Reklama bez pozwolenia
na budowę

Widoczna z trasy A-1 25,00 złlm"lm-c

Tnn e 15,00 zł/m"/m-c



Cena podstawowa- obowiąpuje dia plakatów, których ekspozycja wynosi od l-7 dni
włąpznie. Jeżeli ekspozycja tlwa od 8 do 14 włącznie nal*1 doticzyć 25 %o waftości
od ceny podstawowej razem z VAT-em.
Superelrsp:res _ terminwykonania zleceni a w ciągu 24 godzin - dodatkowa opłata stanowi
100 % ceny podstawowej
Elcspłes - termin wykonania zlecenia w ciąu 48 godzin - dodatkowa opłata stanowi 50 %
ceny podstawowej
Półekspra - termin wykonania zle cena w ciągl 72 godzin - dodatkowa opłata stanowi 25 %
ceny podstawowej.

pYtiJliTi:?

trI aI {tł r ź a t a Z ióI h olt's h a


