
Zarządzenie Nr 2877/2017
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Miasta
Płock z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt  3  ustawy z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920,
2260) w związku z § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 65/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011
roku  w  sprawie  powierzenia  Prezydentowi  Miasta  Płocka  uprawnień  do  ustalania  cen
i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  Gminy  oraz  za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasta Płock zarządza
się, co następuje:

§ 1.

Ustala się minimalne ceny brutto za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy – Miasta
Płock  z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i  2  zgodnie
z poniższą tabelą:

L.p. Rodzaj powierzchni
Powierzchnia w

m2 Cena w zł za 60 minut

1 Sala lekcyjna do 50 25,00

2 Sala lekcyjna powyżej 50 35,00

3 Sala komputerowa - 50,00

4
Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą 
socjalną (szatnie, toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest dostępna

do 200 40,00

5
Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą 
socjalną (szatnie, toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest dostępna

od 201 
do 400

60,00

6
Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą 
socjalną (szatnie, toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest dostępna

od 401 
do 800

80,00

7
Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą 
socjalną (szatnie, toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest dostępna

powyżej 800 100,00



L.p. Rodzaj powierzchni
Powierzchnia w

m2 Cena w zł za 60 minut

8 Pomieszczenie stołówki, holu, innych - 70,00

§ 2.

1. Kluby sportowe, działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie  przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej, działające zgodnie z: ustawą z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171) i ustawą z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923), których siedzibą
jest miasto Płock, mogą korzystać z sal gimnastycznych, wg minimalnych cen brutto
zgodnie z poniższą tabelą:    

L.p. Rodzaj powierzchni
Powierzchnia

w m2

Cena w zł za 60 minut
(bez względu na ilość
osób) - dot. zawodów

sportowych

Cena w zł za 90 minut
(bez względu na ilość
osób) - dot. treningu

1

Sala gimnastyczna 
wraz z infrastrukturą
socjalną (szatnie, 
toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest 
dostępna

do 200 30,00 40,00

2

Sala gimnastyczna 
wraz z infrastrukturą
socjalną (szatnie, 
toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest 
dostępna

od 201 
do 400

40,00 50,00

3

Sala gimnastyczna  
wraz z infrastrukturą
socjalną (szatnie, 
toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest 
dostępna

od 401 
do 800

60,00 70,00

4

Sala gimnastyczna 
wraz z infrastrukturą
socjalną (szatnie, 
toaleta, łazienka, 
prysznic), jeżeli jest 
dostępna

powyżej 800 80,00 90,00

2. Udostępnienie obiektów sportowych klubom, o których mowa w ust. 1 odbywa się
w celu realizacji przez nich zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla
mieszkańców  miasta  Płocka,  w  ramach  treningu  prowadzonego  przez  klub
(w grupach zorganizowanych) lub zorganizowania przez nie zawodów sportowych.



3. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych wymienionych w ust. 2, jest zawarcie
pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym, a dyrektorem jednostki oświatowej.
Umowę zawiera się maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego. Warunkiem
podpisania  umowy jest  przedstawienie przez  klub oryginału  lub poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii, innego niż Krajowy Rejestr Sądowy, aktualnego rejestru
lub ewidencji, o których mowa w ustawach określonych w ust. 1.

§ 3.

1. W przypadkach korzystania z obiektów w czasie innym niż jednostki czasu określone
w § 1 i 2, ceny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie. 

2. Upoważniam dyrektorów jednostek oświatowych do zawierania umów najmu wg cen
nie niższych niż określone w § 1 i 2.

§ 4.

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  upoważniam  łącznie  Zastępcę  Prezydenta
Miasta  Płocka  ds.  Polityki  Społecznej  i  Skarbnika  Miasta  Płocka  do  ustalania  innych
warunków korzystania z obiektów oświatowych niż określone w § 1 i 2.

 § 5.

1. Nie uiszcza się opłat za korzystanie z obiektów oświatowych, o których mowa w § 1 i 2,
w ramach organizowanych przez Gminę – Miasto Płock imprez i  realizacji  projektów
z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak polskie związki sportowe itp.

2. Podstawą  do  korzystania  z  obiektów  na  zasadach,  o  których  mowa  w  ust.  1,
jest umowa lub porozumienie zawarte pomiędzy Gminą – Miastem Płock, dyrektorem
jednostki oświatowej oraz podmiotem zewnętrznym, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Zarządzenie nie ma zastosowania do spraw uregulowanych zarządzeniem Nr 2671/2013
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji programu
„Otwarte szkolne obiekty sportowe” w szkołach prowadzonych przez miasto Płock.

§ 7.

1. Traci moc zarządzenie Nr 3396/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2013 r.
(zmienione zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 462/2015 z dnia 30 marca
2015 r.)  w sprawie ustalenia kompetencji  do zawierania umów użyczenia i  najmu
nieruchomości  oświatowych  dyrektorom  szkół  i  placówek  oświatowych  oraz
Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowy  zawarte  na  podstawie  zarządzenia,  o  którym mowa  w ust.  1,  podlegają
wypowiedzeniu na warunkach w nich określonych. Do czasu zakończenia, nie później
jednak  niż  do  30 czerwca  2017 r.,  funkcjonują  one na  zasadach  obowiązujących
przed zmianą dokonaną niniejszym zarządzeniem.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


