
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianami) oraz § 2 oraz pkt 9 załącznika do Uchwały Nr X/94/19 Rady Miasta 
i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Hali 
Widowiskowo-Sportowej położonej w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 3 oraz upoważnienia dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Czerniejewo (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6691), 
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zarządza, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wysokość opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie obowiązuje od dnia 
14 lutego 2020 r. 

§ 3. Opłatę za celowo zniszczony sprzęt sportowy oraz wyposażenie i mienie pomieszczeń Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie pokrywa wynajmujący według faktury zakupu lub usługi 
naprawczej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 
W CZERNIEJEWIE 

1. Hala udostępniana jest nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania 
fizycznego dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych gminy Czerniejewo od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

2. Hala udostępniana jest klubom, stowarzyszeniom i instytucjom mającym siedzibęna terenie gminy 
Czerniejewo w wysokości 50% stawki (dotyczy pkt 4a i 4b). 

3. Hala udostępniana jest jednostkom organizacyjnym gminy Czerniejewo bezpłatnie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Hali. 

4. Poza wyjątkami opisanymi w punktach 1 – 3 za udostępnienie pomieszczeń Halipobiera się następujące 
opłaty: 

a) Cele treningowe: 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena brutto za 1 godzinę 
1 Hala sportowa (cała powierzchnia) + szatnia 90 zł 
2 Hala sportowa (1/3 powierzchni) + szatnia 35 zł 
3 Sala fitness z lustrami + szatnia 50 zł 
b) Cele komercyjne*: 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena brutto za 1 godzinę 
1 Hala sportowa (cała powierzchnia) + szatnia 150 zł 
2 Hala sportowa (1/3 powierzchni) + szatnia 50 zł 
3 Sala fitness z lustrami + szatnia 50 zł 
4 Salka konferencyjna 50 zł 

* Wynajem na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, koncerty i inne imprezy komercyjne, np.: 
mecze towarzyskie z udziałem publiczności, szkolenia, rozgrywki ligowe 

Za nagłośnienie i obsługę nagłośnienia dodatkowa opłata 30 zł/godzinę. 

c) Wynajem całego obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej, z wyłączeniem sauny, (tylko soboty i niedziele): 

Cena brutto za 1 dzień (godziny 8.00 - 21.00)       -        1.500,00 zł 

Za nagłośnienie i obsługę nagłośnienia dodatkowa opłata 300 zł/dzień. 

d) Udostępnienie powierzchni reklamowej: 

Lp. Rodzaj reklamy Cena brutto za 1 miesiąc 
1 Baner mały 1m x 2m powierzchni  20 zł 
2 Baner średni 1,5m x 3m powierzchni 45 zł 
3 Baner duży 2m x 5m powierzchni 100 zł 
e) Siłownia: 

Lp. Siłownia + szatnia Bilet normalny 
(cena brutto) 

Bilet ulgowy* 
(cena brutto) 

1 Dla klientów indywidualnych  10 zł 5 zł 
2 Karnet miesięczny bez ograniczeń 70 zł 50 zł 
3 Grupa z trenerem – cała siłownia – 1 godzina 

(wymaga wcześniejszej rezerwacji) 
100 zł  
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* Od 13 do 25 lat dla młodzieży uczącej się oraz studentów, a także dla osób powyżej 60 lat 

f) Squash: 

Lp. Squash + szatnia poniedziałek - piątek 
16.00 - 21.00 
(cena brutto) 

Sobota - niedziela 
8.00 - 21.00 

(cena brutto) 

Abonament 
miesięczny 

(cena brutto 
za 1 godzinę) 

1 Cena kortu za godzinę  35 zł 40 zł 30 zł 
Sprzęt płatny dodatkowo - 10 zł/komplet. 

Każde wejście wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

g) Sauna: 

Lp. Sauna + szatnia Cena brutto 
1 Dla klientów indywidualnych - 1 godzina 10 zł 
2 Grupy zorganizowane (maksymalnie 6 osób) – 1 godzina 40 zł 
3 Karnet miesięczny dla klientów indywidualnych - 10 wejść po 1h 80 zł 

Każde wejście wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

h) Bilety łączone: 

- Siłownia + sauna 

Lp. Siłownia + sauna + szatnia Cena brutto 
1 Dla klientów indywidualnych (siłownia + sauna 1h)  17 zł 
2 Karnet miesięczny (siłownia bez ograniczeń + sauna 10h) 130 zł 

Każde wejście na saunę wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

- Squash + sauna 

Lp. Squash + sauna + szatnia Cena brutto 
1 Dla klientów indywidualnych (squash kort/1h + sauna 1h)  40 zł 
2 Karnet miesięczny (squash kort/10h + sauna 10h) 350 zł 

Każde wejście na squash i na saunę wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

Sprzęt na squash płatny dodatkowo - 10 zł/komplet/1h. 

i) Wynajem stołu do gry w tenisa stołowego – 1h  – 15,00 zł 

j) Kaucja za kartę zbliżeniową    – 10,00 zł 

5. W wyjątkowych sytuacjach Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo może odstąpić od pobierania opłat.
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