
Uchwda Nr XVlll I 1812012
Rady Miasta Wodawek

z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie wysokcści odat za korzystanie z miejskich obiek6ł i urĘzń sportowo'rekreacyjnych
dyteczncści publicznej pozostaipych w trwdym za@ie Godka Spońu i Rekreacji we Wodawku.

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminy (Dz. U,z2001r'
Nr 142, po2.1591, 22002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.S58, Nr 113 poz.984, Nr 153.p02.1271, Nr 214,

p02.1806,22003r,Nr80,p02.717,Nr162,p02.156822004r. Nr102,po2.1055,Nr116,po2.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr '175, p02.1457,2 2006 r. Nr 17,p02.128, Nrl81,poz.1337z 2007 r' Nr

48,p02.327,Nr 138,p02.974,Nr 173,po2J21822008r. Nr 180, poz.111'l,Nr 223,p02.1458, z 2009 r. Nr

52 poz.420,Nr 157 po2.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, p02.142, Nr 28,po2146, Nr 40,p02.230,Nr

106,po2.675 z 201 1 r. Nr 21 , poz.1 13,Nr 1 17,p02.679,Nr 134,po2.777 ,Nr 149,po2.887,Nr 217 ,poz.1291)
orazai.|ust. lpkt2iust.2zdnia20grudnialgg6rokuogospodarcekomunalnej (D'U.22011 r'

Nr 45 poz.236 )

uchwala sĘ co nas$uje:

$1. 1. Usta|a się wysokośó opłat za kozystanie z miejskich obiektÓw i uządzeń
spońowołekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w tnłałym

zarządzie Ośrodka Spońu i Rekreacji we Włoclawku w wysokości określonym

w załączniku Nr1-Nr4do niniejszej uchwały.

2. opłaty, o których mowa w ust'l powiększa się o należny podatek VAT.

s2' llekroó w załącznikach nr 1- 4 niniejszej uchwały jest mowa o:

1) treningu - należy rozumieÓ jednostkę 45 minutową lub 60 minutową planowanych

systematycznych zajęc prowadzonych pod nadzorem lvykwalifikowanych osÓb zatrudnionych

W tym celu, bez udziału publiczności,

2)imprezie - naleŻy przez lo rozumieć planowane zajęcie obiektu pzez organizatora

na podstawie umowy z oSiR 
' 

ktÓrego celem jest odbycie się spotkania lub widowiska

z udziałem publiczności bądż bez udziału pubIiczności odpłatnym lub darmowym,

3)organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną która na mocy

podpisanej umowy korzysta w określonym celu z usług oSiR,
4)jednostce kultury fizycznej - należy przez to rozumieć stowazyszenie, bądŹ klub spońowy

prowadzące działalnośÓ sportową mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Włoclawek.

s 3. Jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów

pubIicznych niedziałające w celu osiągnięcia zysku, kozystające z obiektów i uządzeń
spońowołekreacyjnych w związku z realizaĄązadań publicznych wnoszą opłaty w wysokości

1 % opłat ustalonych w załącznikach Nr2 i4'

s 4' Prezydent Miasta Włocławek może ustaliÓ obniżenie opłaty, o której mowa W załączniku Nr 2- 
niniejszej uchwały, w wysokości do 50 % opłaty ( za wyjątkiem imprez komercyjnych ), na

uzasadniony wniosek podmiotów'



s 5. Wykonanie uchwały powieza się Prezydentowi Miasta.

S 6 Traci moc Uchwala Nr 871X12007 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wysokości opłat za kozystanie z miejskich obiektÓw i uządzeń spońowo-
rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie ośrodka Sportu
i Rekreacji we Włocławku zmieniona UchwaĘ Nr 26/XVl/2008 z dnia 31 marca 2008 roku oraz
Uchwałą Nr Xl/109/11 Rady Miasla Włocławek zdnia27 czerwca2011 roku, w zakresie opłat
za kozystanie z usług ośrodka Spońu iRekreacji we Włocławku,

s7. 1.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości popzez ogłoszenie
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzędu Miasta Wocławek.

Stanidaw Wawnonkoski
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ośrodek Sporlu i Rekeacji we Włocławku funkcjonuje jako jednoslka budżetołva. W ałiązku
z powstaniem basenu międzyosiedlowego zachodzi koniecarośc ustalenia kolejnych opłat za
korzystanie z tego obiektu. Ponadto, obniża się cenę za vrynajem Hali Mistrzów z 10 tyśĘcy łotycn na
5 tysięcy zlotych za pienłsządoĘ iza ko|ejne doby z 6 tyslęcy na 3 lysiące . Niższa cena stworzy
warunki do oqanizacji więlszej ilości imprez. Zviększa się cenę reklam zewnętznych stałych z uwagi
na atrakcyjność lokalizacji. Poza tym uchwała w pzedlożonyrn bzmieniu zawiera dotychczasowe
unormowania i uzupełnia sposób pobierańia opłat doĘchczas nieustalonych' Wprowadzenie jednolitego
teksfu uchwaĘ poalloli na sprawne i pzejrzyste .korzystanie z cennika ośrodka Spońu i Rekreacji;
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Zalącznik nr 1

do UchwaĘ Nr xvln / B l20I2
, Rady Miasta Włoclawek

z dnia 30 stycznia 2012 roku

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

$ 1. Ustala się opłaty Za korzystanie z tllli Mistrzów przy Al. Chopina 8
w następuj ących lvysokościach:

oB I E KT - sPos ÓB KoRzysTANu-oPŁA TA

l.Parkiet sportowy
I . l. trening
l.2.wynajem jednodniowy ( l4h- 8.00-22.00)

za każdy następny dzień

2.Szatnia
2. 1. trening

3. Sala konferencfr na
4' Siłownia
5. Saun
6. Holl

5'00 złl45 min.
250,00 zł
150'00 zł

2'25 zł /2h
7'50złl 4h
2'50 zł/45 min.
2,50 złll,5 h (6 osób)
0,|5 złlmz

$ 2. Ustala się opłaĘ zakorzystanie z hali sportowo_widowiskowej przy Al. Chopina 12
w następuj ących wysokościach:

oBIEKT_sPosÓs roRZysrAMA-oPŁATA
l. Parkiet główny:
I . I .trening
l.2.wyuajem obiektu na czas
1.2. 1.do 4 godzin
1.2.2.do12 godzin
l .2.3. powyŻej 12 godzin
I.2.5. zakaŻdy następny dzicri

2. Szatnia
3. Siłownia
4. Scena
5. Sala konferencyj na

$ 3' Ustala się opłaty zakorzystanie z
w następuj ących wysokościaclr:

()BIol<T-s PosÓn roRzvsrANIA-oPŁATA

3,50 zU45 min.

75,00 zł
l00'00 zł
125'00 zł
50'00 zł

l'50zł/ 2h
l,50 złl45 mn
0,75 zU 45 min.
2,50 zU4h

l<rytcj pĘwalni pny Al, Chopina 10

l .Baserr Główny
* bilet normalny
* bilet dla dzieci i młodziezy"
* karnet miesięczny normalny

0'30 zł/45 min.
0,20 złl45 min'
l'20 zł



* kamet miesięczny dLa dzieci
i młodzieży 0'80 zł

l. t. Wynajem obiektu 15,00 złl45 min.

2. Basen Mały
* wyna-iem obiektu 4,00 złl45 min,

3.Siłownia dla kobiet
* bilet 0'40 zł
* karnet miesięczriy 2,50 zł

3. l . Masaż magnetyczny 0,I5 złlcyW
3.2. Masa:ż wibracyjny 0,15 złlcykJ
* Bilet dla dzieci i młodńeŻy przysługuje:

1/dzieciom w wieku przedszkolnym
2/ uczriom szkół poclstawowyclr i gimnazjalnych
3/ uczniom szkół ponadgintrrazjalrrych uczących się w systemie dzienn1łn
4/ studentom studiów dziennych

$ 4. Ustala się opłaty za korzystanie z basenu międzyosiedlowego w następrrjących
wysokościach:

oBIEKT_sPosÓn ronzvslANIA-oPŁATA

l. Hala basentr - bilety wstępu

Porriedziałek -Piątek 7-15 r5-22
Bilety
-normalny
-ulgowy*

0'45zt l 60 min.(0.15 złllmin)"
0'3O zł/ 60 min.(0.l5 złlllnin)"

0,55zł/ 60 min.(0.15 złl1min)"
0,4Ozłl 60 min'(0.l5 ń/|min)"

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

0'45 zll 60 rnin'(0.l5 złll min)"
o'lo zv eo nlin'(0.l5 złll min)"

0,55 złt 60 min.(0.l5 złllmin)"
0,40 zll ó0 min.(0.15 złl1min)--

* * Nawias dotyczy wysokości opłat za przeboczenie limitu60 min, płatne w kasie przy
wyjściu

2. Llala basenu - kamety

* Bilet ulgowy przysługuje:
1/ dzieciom w wieku przedszkolnym
2 ucznionr szkół podstawowyclr i gimnazjalnych

Cena kalnetLt 3 dniowego/iedno godzinnego/do w ciasu 1

Poniedziałekłiątek 7-15
Sobota-Niedziela 7-ll

Nonnalny -t,20 złt 60 min.(O.l5 zł/lnin)--.,
ulgowy * - 0,75 złl 60 min'(0.l5 złllmin)

Cena karnetu 3 dniowego/lh
Poniedziałek-Piątek 1 5'22
Sobota-Niedziela tI-22

normalny - |,50 złl 60 min.(0' 1 5 złll min)--

ulgowy 
'* 

-l,o5 zł/ 60 min.(0.15 złll min)''



3/ uczniom szkół ponadginrnazjalnych uczących się w systemie dziennym
4/ studentom studiów dziennych

ł* Nawias dotyczy wysokości opłat za przekroczenie limitu 60 min, płatrre w kasie przy
wyjścitt

3. Wynajem hali baserrowej 27 
'00 zł160 min.

4.Sauna
_ l osoba 0,65 zł160 nrin._ kaŻda następna minuta 0,35 zł
_ 4 osoby 2,10 zł160 n-rin. - każda nasĘna minuta 1,L0 ń
_ 5 i 6 osób 2'50 zł/60 min'- każda następna minuta I 

'40 
zł

5.Pakiet Lux Sauna + basen 90 n-rin.

- l osoba - l'l0 złl90 min. _ każda następna minuta 0,50 zł
_ 4 osoby - 3,75 zł;/90 min. _ każda następna minuta 0,50 zł
_5i6osób- 4,75 zł/90 nrin. - każda następrra rninrrta 0,50zł

UI|IAGA: łY pakiecie Lux możliwość przedłu:żenia wyłącznie basenu.

6.Rezelwacja caĘ sauny 4,75 ill 90 min'

s\ S.Ustala się opłaty za zgubienie lub uszkodzenie w}?osażenia pływalni.

l. Zgubienie paska wrz z chipenr 50,00 zł
2. Zgttbierue numeru co sza(ni odzieżowej wierzchniej 15'00 zł
3. Uszkodzenie zamka lub kluczyka 20,00 zł

$ 6. Ustala się opłaty za korzystanie zc stadionu pilkarsko-lekkoatletycznego wraz
z zapleczem socjalnym przy ul. Leśnej 53 A w nastęujących wysokościach:

oBIEKT-sPosÓs roRZysrANIA-oPŁATA
l .Płyta Główna
l . l ' trening 15,00 złl45 min
l.2 .oświetlenie_trening 75,00 zł/45 min
l '3. wynajern obiektu -mecz 30,00 złl150 min.
l.4. oświetlenie meczowe 300,00 złll50 min.
2.Szatnia 2,25 zł/2h
3. Boisko treningowe trawiaste
3 ' l . trening 2,50 zł/90 mn.
4.Sala konferencyjna 5,00 złl4h
S.Sauna 3'50 złl90 min.
6. Boisko o nawielzchrri sl,ntctycznej
6'l. trening 11,25 złl90 min,
6.2. mecz 25,00 2V150 min.
6.3. oświetlenie- trening 60'00 złl45 min.
6.4. oświetlenie - mecz 150'00 złll50 min.
W przypadku zabezpieczenia oświetlenia imprezy przez agregat prądotwórczy do ww.

Pozycji cenowych należy doliczyć całkowity koszt wynajmu agregatu z paliwem
i transportem.



$ 7. Ustala się opłaĘ za korzystanie z przystani wodnej - Zalew Włoclawski
z infrastruktuą towarzyszącą w następujących wysokościach:

oBIEKT_sPosós roRzysrAMA-oPŁATA

l . Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających
2. Postój dużej jednostki pływającej
3. Postoj sezonowy przy pomostach
4. Zimowanie jachtu na tereńe parkingu
5. Slipowanie jachtu
6. Prysznic
7. Pr'ąd na kei
8. Ładowanie akrlnulatora
9. Korzystanie z automatu pmlniczego
l0.Korzystanie z automatycznej zmywarki
l l 'Flolowanie jachtu inna pomoc z użyciem motorówki 0,50 zllzakażte rozpoczęte

t5 min.

0'50 złldoba
2,00 złldoba

10,00 złlm-c
7,50 zUm-c
0'90'00 zł
0'25 ź1 osoba
0,40 zł
0,40 zł
0'40 złlpranie
0,40 zllzmywade



Z,aląvniknr2
do UchwaĘ Nr xvtfi l L8 l Ż0I2
Rady Miasta Wlocławek
z dnia 30 stycznia 2012 roku

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenÓw dla podmiotów nie
objętych załącznikiem Nr 1

$ l. Ustala się opłaty za korzystanie z Ha|i Mistrzów przy AI. Chopina 8
w następuj ących wysokościach:

oBIEKT - sPosÓB KoRZYSTANIA-oPŁATA

I.Parkiet sportowy
I .1. trening
l.2.wynajem jednodniowy ( l4h- 8.00-22.00)

za każdy nastęny dzień
2.Szatnia

2.1. trening
3.Sala konferencyjna
4.Siłownia
5. Sauna
6.FIoll
7. Wynajem kabiny komentatorskiej

100'00 złl45 min.
5.000'00 zł
3'000'00 ż

45'00 zł lzh
150,00 d/ 4h
50'00 złl45 min.
50'00 zŁ1'5 h (6 osób)
3,00 złlm2

50'00 ż od imprezy

70'00 złl45 min.

1.500'00 ż
2.000,00 zł
2.500,00 zł
1.000'00 zł

30,00 zt I 2h
30'00 złl45 min
l5,00 złl 45 min.
50,00 złl4h

$ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z hali spońowo-widowiskowej przy Al. Chopina 12
w następuj ących wysokościach:

oBIEKT-sPosÓg ronzYsrAMA_oPŁATA
1. Parkiet główny:
I . l.trening
l.2.wynajem obieknr na czas
1.2.1.do 4 gorlzin
1.2.2.do12 godzin
l .2.3. powyŻej 12 godzin
l,2'5. zakażdy następny dzieri

2. Szatnia
3. Siłownia
4. Scena
5. Sala konferencyj na

$ 3. Ustala się opłaty za korzystanie z krytej pĘwalni przy Al. Chopina 10

w rrastępuj ących wysokościach:

oBIEKT-sPosÓn ronzvsrANIA_oPŁATA

l/ Basen ołówny
* bilet normalny 6,00 zł/45 min.



* bilet dla dzieci i młodzieŻy' 4,00 zł/45 ntn.
* kamet miesięczrry normalny 24,00 zł
* karnet miesięczny dla dzieci 1ó'00 zł
i młodzieży

l. I . Wynajem obiektu 300,00 zV45 min.

2/ Basen Mały
* wynajem obiektrr 80,00 złl45 min.

3/ Siłownia dla kobiet
* bilet 8'00 zł
* karnet miesięczny 50'00 zł

3.l. Masaż magnetyczny 3'00 zŁcykl
3.2. Masź wibracyjny 3'00 zł/cykl

* Bilet dla dzieci i młodzieży pr'zysłrrguje:
l/ dzieciom w wieku przedszkolnym
2 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
3/ uczniom szkół ponadginrnazjalnych uczących się w systemie dziennym
4/ studentom studiów dzierrnych

$ 4. Ustala się opłaty za korzystanie z basenu międryosicdlowego w następujących
wysokościach:

oBIlJKT-s PoSÓ g xoRzysrANIA-ol,ŁATA

[. Hala basenu - bilety wstępu

Poniedziałek -Piątek
7-15 rs-22

Bilety

-rrormalny
-ulgowy*
-rodzinny:

-dorośli
-dzieci

9.00A/ 6l) nlin'(0.l5 z-łll nrin)"
6,00z11 60 n:in.(0. l 5 złll min)"

7,0021/ 60 nin.(O.15 zt/1nit)"
5.00z'l/ 60 min.(O.l5 złll min)"

l l,00złló0 min.(O.l5 złllmin)"
8,00złl ó0 min.(O' l5 złllmin)"

9,5Ozt/ 60 min'(0.l5 złllmin)"
6.00zł/ 60 min.(0.l5 zŁlmin)"

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

-rodzinny
_dorośli

-dzieci

9,0Ozł/ 60 min'(0.l5 złll min)'"
6,00zl! 60 min.(0' l5 złllmin)"

7,5()zl:l 60 min.(0. l 5 złll min)"
5,00ztl 60 min'(0.l5 złllnin)"

l l ,O0zł/ 60 min.(0.l5 złllmin)"
8'00zł/ 6o min.(0.l5złllm in)"

9,5ozł/ 60 min.(0' l5 złllmin)"
6'00zł1 60 min.(0' l5 złll min)"

** Nawias dotyczy wysokości opłat za ptzekoczenie limitu ó0 min, płatne w kasie przy
wyjściu.

rrl



2. Hala basenu - karnety

* Bilet dla dzieci i młodzieży przysługuje:
l/ dzieciom w wieku przedszkolnym
2 aczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
3/ uczniom szkół ponadgimn azjalnych uczących się w systemie dziennym
4/ studentom studiów dziennyclr

ł* Nawias dotyczy w1'sokości opłat za przekroczenie linritu 60 mirr, płatne w kasie przy
wyjściu.

3. Wynajem hali basenowej
4. Sauna

540'00 złló0 min.

_ l osoba 13,00 zł/60 rnin._ każda następna minuta 0'35 zł
- 4 osoby 42'00 zU60 rnin._ każda następna minuta l,10 zł
_ 5 i 6 osób 50'00 zł/60 min.- każda następua minuta 1,40 zł

5. Pakiet Lux Sauna * basen 90 min.

- 1 osoba 22,00 zł/90 rnirr _ każda następna minuta 0'50gr
- 4 osoby '15 

'00 
zł/90 nrin. _ każda następna minuta 0'50gr

- 5 i 6 osób 95,00 złl90 nrin. - kaŻda następna minuta 0'50gr

U||AGA: W pakiecie Lux nlożIiwość przedłużenią wyłącznie basenu.

ó' Rezer'wacja całej sa.ury 95'00zł/ 90 min.

$ 5. Ustala się ofiaĘ za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni.

I .Zgubienie paska wraz z chipem
2. Zgubienie numeru do szatni odzieżowej wierzchniej
3. Uszkodzenie zamka lub kluczyka

50'00 zł
15'00 zł
20'00 zł

300'00 złl45 min
75,00 zł/45 min

600'00 złl150 min.
300'00 złl150 min.

$ 6. Ustala się opłaty z'a korz),stanie zc s['.tclionu pillłarsl<o-lckkoatlcfycznego wraz
z zapleczem socjalnym przy ul. l,cśncj 53 A w następt|ących wysokościach:

oBIEKT-SPosoB KoRzYsTANIA-oPŁATA
[.Płyta Główna
I .1. tlening
l.2. oświetleniełrening
1.3. wynajem obiektu -mecz
l.4. oświetlenie- mecz

Cena karnetu 3 dniowego/iedno godzinnego/do wykotz ystania w ciągu ltysodnia
Poniedziałek_Piątek 7-15
Sobota-Niedziela 7-ll

Normalny -24'002ł/ 60 min.(O.l5 złll min)"
ulgowy * _15,00zŁ 60 min.(0.l5 złllmin)"

Cena karnetu 3 dnio h

Poniedziałek_Piątek l 5_22
Sobota-Niedzicl a Il -Ż2

normalny -30'00zł/ 60 min.(0.l5złll min)--
ulgowy * -Żl,0ozłl 60 min.(0.l5złllmin)"



7.W przypadku konieczności zabezpieczetńa oświetlenia imprezy przpz agregat pĄdotwórczy
do ww. pozycji cenowych nateży d,oliczyÓ całkowity koszt wynajmu agregatu z paliwem
i transportem.

$7.Ustala się opłaty z-a kor'zystanie z przystani wodnej - Zalew Włoclawski
z infrastrukturą towarzyszącą w następujących lvysokościach:

oBIEr<T-sPosoB KoRZYSTAMA-oPŁATA

2.Szatnia
3. Boisko treningowe trawiaste
3. I. trening
4. Sala konferencyjna
5.Sauna
6. Boisko o nawierzchni syntetycznej
6. l. trening
6.2. mecz
6'3' oświetlenie- trcniIrg
6.4. oświetlenie - mecz

l. Postój jachtu i niewielkich jedrrostek pływających
2. Postój dużej jednostki pływającej
3. Postój sezonowy pĘy pomostach
4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu
5. Slipowanie jachtu
6. Prysznic
7. Prąd na kei
8. Ładowanie akunulatora
9. Korzystanie z automatu pralniczego
I 0.Korzystanie z automatycznej zmywarki
l l .Holowanie jachtu irrna pomoc z użycienr motorówki

45'00 zł/2h

50'00 zŁ90 min.
100,00 zł/4h
70,00 złl90 min.

225,00 zł/45 min.
500'00 złll50 min.
60'00 złl45min.

l50'00 złll50 min.

10'00 złldoba
40,00 zł/doba

200'00 złlm-c
l50'00 zŁm_c
l8'00 ż
5'00 złll osoba
8'00 zł
8'00 zł
8,00 zVpranie
8'00 zł/zmyłvanie

l 0'00 zł / za kazde rozpoczęte
15 min.



Zalącznik nr 3
do UchwaĘ Nr xwII l18 l20lŻ
Rady Miasta Włoclawek
z dnia 30 sĘcznia 2012 roku

$ l. Ustala się olaty za korzystan ie z. urlądzeń sportowo-rckrcacyjnych w nastą)ujących

wysokościach:

l/wypożyczeniekajaka if[i!3;il:
2l wypoĘczsnte roweru wodnego 10'00 złl60 min'

5,00 zV30 min.

$ 2. Ustala się opłaty za korzystanio z- ponrieszczeń w obiektaph zarządcy w następujących

wysokościach:

1/pomieszczeniabiurowo-bdministracyjne' 4,0^0-zł/.mł'm-caie

2l'pomieszczeua biurowo-administracine |,^09 !'^ł|^*T"
3/ pomieszczenia biurowo_ administracyjne ł* |,00 ńlnf lm-canńe

* dotyczy jednostek kultury fizycz-nej
** dotyczy stowarzyszeń clziałających na rzecz osób z niepełnosprawnością



Zalącznik nr 4
do UchwaĘ Nr XVIII / 18 l2012
Rady Miasta Woclawek
z dnia 30 sĘcznia 2012 roku

$ l ' 
^Ustala 

się opłaty zakorzystanie z powierzcbni reklamowej w obiektach
o'środka Sportu i Rekreacji podczas trwania umowy najnru w następujących

wysokościach:

l . Reklamy zewlętrzne

1 .1 ' Reklamy zewnętrzlre stałe

wYsoKosc oPŁATY

W idoczna z trasy A- I 50,00 zUm'/m-c

10.00 zł/m"/m-c
2. Reklama bez pozwolenia Widoczna z trasy A-l 20,00 zł/m'/m-c

10'00 złlm'/m-c

l .2. Reklamy zewrrętŻne jednorazowe umieszczane okazjonalnie podczas imprez
organizowanych:

I poza.obiektami OSiR (np. par.kingi, tereny zielone)
na obiektach OSiR (np. hala, stadion)

2. Reklamy wewnętrzne

- 25,00 zł/m2
- 45,OO zł/m2

2.1. Reklamy we\łnętrzne stałc
* w Hali lvfistr.zów przy Al. Chopirra 8 - 500,00 złlmz/m-c* w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Chopina 12 - śó''óó iuł"* kryta pływalnia - 50,óó;/^,

2.2. Za urnl'eszczenie reklarrr jednolazowyclr ustala się opłatę oy"rułtii^ą- 
*

* od organizatora imprezy-niezaleŹnie od ilosci reklam ii.li po*i".'.ńi w czasie
_ Ęd""j imprezy 500,00 zł/dzieit
2.3. za uruchomienie stoisria lub in'ych form reklamowych poza terenem arenvsportowej - so,oo atłzt.

$ 2. Ustala się opłaty 2'a Ple]iatorvallic na nriejskiclr tablicach ogłoszeri * nu.tępu1ą.y.ł'-'
wysokościaclr:

FORMAT CENAPODSTAWOWA
A-3 1,80
A-2 2,50
A-1 3,50
A-0 _6,00

2A-0 10,00

Cena podstawowa - obowiązrrje dla plakatów, których ekspozycja wynosi od 1-7 dni
włącznie. Jeżeli ekspozycja ttwa od 8 do 14 włącznie nalezy aonózye'zs N wartosc,i



od ceny podstawowej razem z VAT-em.
Superekrpres - termin wykonania zlecenia w ciągu 24 godzin - dodatkowa opłata stanowi
100 % ceny podslawowej
Ekspres - termin wykonania zleccnia w ciągu 48 godzin - dodatkowa opłata stanowi 50 %

. cony podstawowej

Pólckspres - termin wykonania zlecenia w ciągu 72 godzin - dodatkowa opłata stanowi 25 %
ccny podstawowej.



Wykaz tablic i słupów

I .Wieniecka -Rozlewnia- tablica

2. Wieniecka-KZPOW - tablica

3. Promienna - Merkury - słup

4. Promienna_Kościoł - sfup

S.Torunska - WCK -sfup

6. Budowlanych - sfup

T.Wysoka- KSM - sfup

8 . Słoneczrra_ małatablica

9. Robotricza - słup

10. Wiejska _ słup

I 1. Wiejska - tablica

12 Bukowa-tablica

13. Kaliska - Zenit -sfup

l 4. Kaliska- Dziewinska -łablica

l5. Jana Pawła ll-słup

ló. Jana Pawła II _słup

l7. Jana Pawła II_ słup

18. Jana Pawła II _ sfup

19. okrężna _tablica

2O.Bechiego -tablica

21. Chopina OSiR-tablica

22. Chopna-Traugutta-tablica

23. Chopina-tablica

24. Chopna- tablica

25. Kościuszki- sfup

26. Brzrska - tablica

27. Wojska Polskiego-tablica

28- 3-goMaja-tablica

29 ' Młynarska-tablica

30. Św. Antoniego--sfup

3l Ostrowska- drogeria

32. Polna- Drumet - słup

33. Ostrowska_ kościół

34. Polna- jednostka --sfup

35. Plac Łokietka- sfup

36 Plac Staszica- sfup

37. Dtuga-Kapitulna-tablica

38. Zawiśle - tablica


