
                                                                                                                               Zał. nr 1
Zarządzenia Nr 0050.Z.21.2014

                                                                                                                               Burmistrza Miasta Nowy Targ
                                                                                                                               z dnia 29 stycznia 2014 r.

A. Opłaty za korzystanie z obiektów rekreacyjno-sportowych administrowanych przez
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

Lp. Obiekt Podmioty korzystające z obiektów

1 2 3 4 5 6 7

1. Miejska Hala Lodowa

Opłaty netto w zł/1h

1/ Lodowisko na treningi (tafla, 
szatnia, oświetlenie) 1 6 40 100 335

2/ Lodowisko na zawody sportowe
(tafla, szatnie, oświetlenie, zegar, 
radiofonia)

1 15 100 150 400

3/ Sala gimnastyczna 1 10 20 30 42

4/ Siłownia 1 6 6 12 15

5/ Sauna 50 50 50 70 100

2. Bilet w cenie brutto za ślizgawkę
6/Lodowisko – ślizgawka
a/Bilet dla uczestnika ślizgawki

- dzieci i młodzież do 
ukończenia 18 roku życia za 
okazaniem legitymacji szkolnej

- dorośli

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2

7

3. Inne boiska sportowe i urządzenia sportowe zlokalizowane na terenach miejskich,
administrowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu

ogólnodostępne

Kwalifikacja podmiotów do kategorii korzystających z obiektów określonych w tabeli A.

Kolumna 3 -  Kluby sportowe z siedzibą w Nowym Targu,   które we współzawodnictwie
organizowanym  przez  właściwy  związek  sportowy  w  sportach  drużynowych  lub
indywidualnych  uzyskały tytuł Mistrza Polski , I V-ce Mistrza Polski, II Vice Mistrza Polski -
w  sezonie poprzedzającym  zamiar korzystania z tych urządzeń oraz promowały Nowy Targ*



Kolumna 4 - Zorganizowane grupy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Targu, Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Straży Granicznej w Nowym Targu,
Uczniowskie Kluby Sportowe w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
Kolumna 5 -  Stowarzyszenia kultury fizycznej  z siedzibą w Nowym Targu,  grupa dzieci
i młodzieży (do grupy juniorów), TS Old Boys „Podhale”
Kolumna  6  - Szkoły  ponadgimnazjalne  funkcjonujące  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  na
zajęcia w ramach programu nauczania, inne szkoły (w tym wyższe) funkcjonujące w Nowym
Targu
Kolumna 7 -  Inne podmioty, w tym stowarzyszenia kultury fizycznej z siedzibą w Nowym
Targu, - grupa seniorska i mieszane (juniorsko- seniorska)

* Preferencyjna opłata dotyczy wyłącznie urządzeń  w obiektach (na terenach), na  których
organizacja  sportowa  trenuje i odbywa  współzawodnictwo w sporcie  kwalifikowanym.
Podmiot wnioskujący o zastosowanie zwolnienia musi wykazać swoje uprawnie stosownym
dokumentem.
1.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach opłata  może być obniżona maksymalnie  do
50 %  stawki  po  wcześniejszym  uzyskaniu  zgody  Burmistrza  Miasta  Nowego  Targu.
We wniosku o obniżenie opłaty wnioskodawca musi wskazać na projektowaną częstotliwość
korzystania  z  urządzenia  oraz  grupy  wiekowe  uczestników  zajęć  na  danym  urządzeniu
a, także  złożyć  oświadczenie  o  odpłatności  lub  nieodpłatności  zajęć  dla  ich  uczestników
(zawodników) lub innych osób (widzów).
2.  W  przypadku  organizacji  imprez  komercyjnych  upoważnia  się  dyrektora  ZGZiR  do
negocjacji cen w szczególności w sezonie gdy tafla lodowiska jest rozmrożona.
3.  Opłaty  ustalone  w tabeli  A nie  dotyczą  zajęć,  zawodów sportowych,  imprez  mających
szczególny charakter dla miasta,  których miasto Nowy Targ (Burmistrz Miasta Nowy Targ)
jest organizatorem lub na podstawie umowy, porozumienia współorganizatorem.
4.  Bez  opłat:  szkoły  podstawowe  i  gimnazja  prowadzone  przez  miasto  Nowy  Targ
korzystające z obiektów w ramach prowadzonych zajęć oraz Straż Miejska w Nowym Targu
celem  przeprowadzania  obowiązkowych  zajęć  sportowych  po  uprzednim  uzgodnieniu
terminów i godzin z administratorem obiektów.
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