
Zarządzenie Nr  1/2021 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 6 stycznia 2020 roku 

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

Na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, stanowiącego 
załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach  Nr XXXIII/203/17 z dnia 27 
lutego 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/08/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 
z dnia 27 października 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie ze sprzętu oraz  obiektów będących   w Zarządzie  

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach:    
 

                                   
               Obiekt, sprzęt 
 
Wynajmujący 

Hala sportowa  
wraz z szatnią  
przy ul. Olimpijskiej 

Hala sportowa wraz 
z zapleczem 
sanitarnym (prysznic)  
szatnią przy 
ul. Olimpijskiej 

Stadion sportowy  
przy ul. Olimpijskiej  
i ul. Kusocińskiego, 
wraz z zapleczem 
sanitarnym (prysznic) 
i szatnią 

Kort 
tenisowy 
przy 
ul. Wałbrzy-
skiej 

Rakieta 
tenisowa 
1 szt. 

Piłka 
tenisowa 
1 szt.  

Osoby fizyczne i firmy 
(wynajem na cele 
sportowo- 
rekreacyjne) 

60 zł /h 70 zł /h 140 zł /h  ------------ ---------- ---------- 

Osoby fizyczne i firmy 
(wynajem na cele 
sportowo- 
rekreacyjne). 
Minimum 3 wejścia w 
miesiącu. 

50 zł /h 60 zł /h 130 zł /h ------------ ---------- ---------- 

Na cele komercyjne 
(sportowe, 
widowiskowe, 
wystawiennicze, itp.) 

150 zł /h 170 zł /h 300 zł /h ------------ ---------- ---------- 

Szkoły kluby sportowe 
oraz stowarzyszenia 
związane z kulturą 
fizyczną na cele 
sportowe i rekreacyjne 

50 zł /h 60 zł /h 120 zł /h ------------ ---------- ---------- 

Szkoły kluby sportowe 
oraz stowarzyszenia 
związane z kulturą 
fizyczną z siedzibą w 
Boguszowie – Gorcach 
lub działające w 
Boguszowie – Gorcach 
i zrzeszające 
mieszkańców Gminy, 
nie pobierające 
odpłatności od 
uczestników zajęć 

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie ------------ ---------- ---------- 

Młodzież  szkolna i 
ucząca się do 26 roku 
życia (na podstawie 
ważnej legitymacji 
szkolnej, studenckiej) 

-------------- -------------- -------------- 5 zł /h ---------- ---------- 

Dorośli -------------- -------------- ------------- 10 zł /h ---------- ---------- 

---------- ------------- ------------- -------------- ---------- 3 zł/h 2 zł/h 

 



§ 2 
1. Podane ceny zawierają podatek od towarów i usług i dotyczą 1 godziny użytkowania 

obiektu. 
2. Godzina wynajmu (t.j. 60 minut) obejmuje korzystanie z obiektu, przygotowanie do zajęć 

oraz uporządkowanie obiektu po zajęciach. 
3. Stawka wynajmu hali sportowej lub stadionu sportowego na inne cele, niewskazane 

w cenniku, podlega negocjacjom. 
4. W przypadkach szczególnych, na uzasadniony wniosek, Dyrektor Ośrodka Sportu 

i Rekreacji zastrzega sobie prawo do ustalenia innej indywidualnej stawki za wynajem  
obiektu lub sprzętu. Dotyczy to zwłaszcza wynajmu długoterminowego. 

5. Zakłady pracy mogą ubiegać się o korzystanie z obiektów na dogodniejszych warunkach 
określanych w umowie, lub porozumieniu. 

6. Uzyskane środki stanowią dochód Gminy Boguszów-Gorce.  

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie traci moc Zarządzenie Nr 8/2018 
Dyrektora  Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Boguszowie – Gorcach  z dnia 27 sierpnia 2018r. 
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie  ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach. 
 

 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Boguszowie-Gorcach 
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