
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 
BURMISTRZA WIERUSZOWA 

z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów 
i urządzeń będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu 

i Turystyki w Wieruszowie 

Na podstawie §1 Uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie 
z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wieruszowa do 
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki 
w Wieruszowie oraz szkół, dla których Gmina Wieruszów jest organem 
prowadzącym (Dz.Urz.Woj.Łódzk. z 2021r. poz. 805) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki 
w Wieruszowie określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Sportu i Turystyki 
w Wieruszowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
Wieruszowa 

 
 

Rafał Przybył 
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Załącznik do zarządzenia Nr 39/2021 
Burmistrza Wieruszowa 
z dnia 15 marca 2021 r. 

§ 1. Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki 
w Wieruszowie: 

1) boisko piłkarskie główne o nawierzchni naturalnej: 

Lp
. 

Wyszczególnienie Jednostk
a 

Cena brutto w 
złotych 

1. Organizacja zajęć sportowych, bez 
szatni 60 min. 300,00 zł 

2.  Organizacja zajęć sportowych dla 
stowarzyszeń oraz klubów sportowych 
z terenu Gminy Wieruszów w celu 
prowadzenia zajęć treningowych 
organizowanych w ramach rywalizacji 
sportowej 

60 min. 50,00 zł 

2) boisko piłkarskie treningowe o nawierzchni naturalnej: 

Cena brutto w złotych Lp
. 

Wyszczególnienie Jednost
ka Bez 

oświetlenia 
Z 

oświetleniem 
1. Organizacja zajęć 

sportowych, bez szatni 60 min. 50,00 zł 70,00 zł 

2. Cele inne niż zajęcia 
sportowe 60 min. 70,00 zł 90,00 zł 

3. Organizacja zajęć 
sportowych dla stowarzyszeń 
oraz klubów sportowych z 
terenu Gminy Wieruszów w 
celu prowadzenia zajęć 
treningowych 
organizowanych w ramach 
rywalizacji sportowej, bez 
szatni  

60 min. 5,00 zł 5,00 zł 

3) stadion lekkoatletyczny: 

Cena brutto w złotych Lp
. 

Wyszczególnienie Jednost
ka Bez 

oświetlenia 
Z 

oświetleniem 
1. Korzystanie z bieżni bez 

urządzeń, bez szatni/ grupa  60 min. 50,00 zł 70,00 zł 
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2. Indywidualne korzystanie z 
bieżni bez urządzeń, bez 
szatni/ jednorazowe  

60 min. 2,00 zł 7,00 zł 

3. Indywidualne korzystanie z 
bieżni bez urządzeń, z 
szatnią/ jednorazowe 

60 min. 7,00 zł 12,00 zł 

4. Indywidualne korzystanie z 
bieżni bez urządzeń, bez 
szatni/ bez limitu – karnet 

miesiąc 50,00 zł 70,00 zł 

5. Indywidualne korzystanie z 
bieżni bez urządzeń, z 
szatnią/ bez limitu – karnet  

miesiąc 70,00 zł 120,00 zł 

6 Korzystanie ze skoczni w dal 
(trójskoku), wzwyż, rzutni 
do pchnięcia kulą, bez szatni  

60 min. 2,00 zł 7,00 zł 

7. Korzystanie ze skoczni w dal 
(trójskoku), wzwyż, rzutni 
do pchnięcia kulą, z szatnią  

60 min. 7,00 zł 12,00 zł 

8. Korzystanie ze stadionu 
lekkoatletycznego dla 
stowarzyszeń oraz klubów 
sportowych z terenu Gminy 
Wieruszów w celu 
prowadzenia zajęć 
treningowych 
organizowanych w ramach 
rywalizacji sportowej, bez 
szatni 

60 min. 5,00 zł 5,00 zł 

4) urządzenia lekkoatletyczne (z opłat zwolnione są szkoły, stowarzyszenia 
oraz kluby sportowe z terenu Gminy Wieruszów): 

L.p
. 

Wyszczególnienie Jednostka Cena  brutto w 
złotych 

1.  Wynajem płotków lekkoatletycznych 
(max 30 szt.) zestaw/60 min. 50,00 zł 

2. Przygotowanie urządzeń do skoków 
wzwyż zestaw/60 min. 50,00 zł 

3. Przygotowanie elektronicznego 
pomiaru czasu zestaw/60 min. 50,00 zł 

5) wynajem szatni (z opłat zwolnione są szkoły, stowarzyszenia oraz kluby 
sportowe z terenu Gminy Wieruszów): 

L.
p. 

Wyszczególnienie Jednostka Cena brutto w 
złotych 
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1. Wynajem szatni (grupa max 20 osób) 60 min. 25,00 zł 

6) wynajem sali konferencyjnej: 

L.
p. 

Wyszczególnienie  Jednostka Cena brutto w 
złotych 

1. Wynajem sali konferencyjnej 60 min.                          
25,00 zł  

2. Wynajem sali konferencyjnej dla 
stowarzyszeń oraz klubów sportowych 
z terenu Gminy Wieruszów w celu 
prowadzenia zajęć treningowych 
organizowanych w ramach rywalizacji 
sportowej 

60 min. 12,50 zł 

7) wynajem hali sportowej: 

L.
p. 

Wyszczególnienie Jednostka Cena brutto w 
złotych 

1. Wynajem hali sportowej 60 min. 50,00 zł 

2. Wynajem połowy powierzchni hali 
sportowej  

60 min.  25,00 zł 

3. Wynajem hali sportowej  dla 
stowarzyszeń oraz klubów sportowych 
z terenu Gminy Wieruszów w celu 
prowadzenia zajęć treningowych 
organizowanych w ramach rywalizacji 
sportowej 

60 min. 25,00 zł 

8) wynajem salki treningowej: 

L.p
. 

Wyszczególnienie Jednostka Cena brutto w 
złotych 

1. Wynajem salki treningowej 60 min. 25,00 zł 

2. Indywidualne korzystanie z urządzeń 
fitness, bez szatni/ jednorazowe 

60 min.  7,00 zł 

3. Indywidualne korzystanie z urządzeń 
fitness, bez szatni/ 10 wejść, karnet 

60 min. 50,00 zł 

4.  Wynajem salki treningowej  dla 
stowarzyszeń oraz klubów sportowych 
z terenu Gminy Wieruszów w celu 
prowadzenia zajęć treningowych 
organizowanych w ramach rywalizacji 
sportowej 

60 min. 12,50 zł 

9) opłata za indywidualne korzystanie z obiektów i urządzeń dla dzieci 
i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych za 
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okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności wynosi 50% cen 
określonych w pkt 1-8; 

10) opiekuna osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej, opiekun dziecka 
niepełnosprawnego oraz opiekun osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma 
przyznaną stałą opiekę drugiej osoby nie ponosi opłat za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administrowaniu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie; 

11) obiekty i urządzenia mogą być udostępniane nieodpłatnie jednostkom 
systemu oświaty z terenu gminy Wieruszów na realizację ich zadań 
statutowych.
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