
ZARZt\DZENIE Nr 3112017 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 
z dnia 6 kwietnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie z obiektow i urzl}dzen 
uZytecznosci pubJicznej Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gmmnym 

(Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z p6Zniejszymi zmianami) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996r 0 gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016r poz 573 z p6Zn. zm.) w zwi¥ku z Uchwalll 

Rady Gminy Baboszewo Nr XXV/170/2017 z 13 stycznia 2017 r. w sprawie upowaZnienia 

W6jta Gminy Baboszewo do ustalenia wysokosci cen i oplat za usrugi komunalne 

o charakterze uzytecznosci publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w i urzlldzen uzytecznosci 

publicznej Gminy Baboszewo zarzlldza siC;, co nastc;puje: 

§1 

Ustalam wysokosc oplat za korzystanie z obiekt6w i urzlldzen uzytecznosci publicznej 

Gminy Baboszewo zgodnie z za11lcznikiem do niniejszego zarZlldzenia. 

§2 

Wykonanie niniejszego zarzlldzenia powierzam Sekretarzowi Gminy 

§3 

Traci moe ZafZl!dzenie nr 44/2013 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 17 paidziemika 2013 r. 

w sprawie oplat za usrugi sportowo-rekreacyjne swiadczone w Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Baboszewie. 

§4 

Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

t;:teJa' ~lh1 
mgr Tomasz Sobecki 





WYSOKOSC OPLAT 

Zal~cznik 

do Zar~dzen i a Nr 31/20 17 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 6 kwietnia 20 17r. 

za korzystanie z obiekt6w i urZljdzen uzytecznosci publicznej 
Gminy Baboszewo 

Cz~sc I: Korzystanie z obiektow sportowych 

1. Hala Sportowo-Widowiskowa 
1) Hala- parkiet glowny 
2) Silownia 
a) Dorosli 
b) Mlodziez szkolna, studenci do 26 roku zycia 
3) Silownia - Karnet 
a) DOROSLI 

56,OOzl/godz 

7,OOzl/godz/osoba 
5,OOzl/godzlosoba 

- kamet 3 godzinny 17,OOzl/osoba 
- kamet 6 godzinny 31,OOzl/osoba 
- kamet 12 godzinny 61,OOzl/osoba 
b) MLODZIEZ SZKOLNA I STUDENCI DO 26 ROKU ZYCIA 
- kamet 3 godzinny 14,OOzl/osoba 
- kamet 6 godzinny 27,OOzl/osoba 
- kamet 12 godzinny 52,OOzl/osoba 

4) Sala korekcyjna 20,OOzl/godz 
5) Sauna 
a) 15minut 

2. Boiska zewoytrzne 
I). 0 nawierzchni syntetycznej (kort) 
a) boisko 
b) boisko + oswietlenie 
2). ze sztucznll murawll 

7,OOzl/l osoba 
12,OOz1/2 osoby 
17,OOzl/30soby 
21,OOzl/4osoby 

26,OOzl/godz 
34,OOzl/godz 
40,OOzl/godz 

Cz~sc II: Korzystanie z Sali Konferencyjnej w Urz~dzie Gminy Baboszewo 

1) Duza sala 
2) Mala sala 

200,OOzl/za dzien 
100,OOzl/za dzien 

I. Do wysokosci oplat doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z aktualnie obowi¥uj1)c1) 

stawk1). 

2. Obiekty Hali Sportowo-Widowiskowej oraz boiska zewoytrzne udostypnia siy nieodplatnie: 



I) dzieciom i mlodzieZy szk61 dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo 

w ramach zaj,<c lekcyjnych i pozalekcyjnych 

2) w przypadku organizacji imprez, spotkail i uroczystosci organizowanych lub przy kt6rych 

organizacji Gmina Baboszewo wsp61pracuje oraz obj,<tych patronatem W6jta Gminy. 

3. Dopuszcza siy w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach mozliwosc obnizenia lub 

zniesienia oplat za korzystanie z obiekt6w i urzqdzen uzytecznosci publicznej Gminy 

Baboszewo. Kazdorazowy taki przypadek wymaga osobnej akceptacji W6jta Gminy 

Baboszewo. 

W Q J-T 
)(JbU{.t/ ~ftW'Yl. 
mgr Tomasz Sobecki 


