
Znak: MCSiR.4223.1.3.2014
Zarządzenie nr 0050.Z.188.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie: cen i opłat za usługi oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej będących w zarządzie Miejskiego Centrum Sportu i  Rekreacji  w Nowym
Targu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat
za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z  gminnych
obiektów                      i urządzeń użyteczności publicznej

zarządzam, co następuje:

§1
1. Opłaty za usługi oraz za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4
w Nowym Targu od 1 stycznia 2015 roku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Opłaty za usługi oraz za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” przy
Alejach  1000-lecia  74  w  Nowym  Targu  od  1  stycznia  2015  roku  określa  załącznik  nr  2  do
zarządzenia.
3.  Opłaty  za  usługi  oraz  za  korzystanie  z  obiektu  i  urządzeń  na  Stadionie  Miejskim  przy
ul Kolejowej 161 w Nowym Targu od 1 stycznia 2015 roku określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Opłaty za korzystanie z obiektu i urządzeń na Miejskiej Hali Lodowej (boisko piłkarskie „koło”)
przy ul Parkowej 14 w Nowym Targu określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
5.  Jednostki  organizacyjne  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  tj.  przedszkola,  szkoły  podstawowe
i gimnazja korzystają obiektów i urządzeń wymienionych w ust. 1-4 w grupach zorganizowanych
pod opieką nauczyciela  lub  opiekuna w ramach prowadzonych zajęć  na zasadzie użyczenia po
uprzednim uzgodnieniu terminów i godzin z administratorem obiektów.

§2
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Miejskiego  Centrum  Sportu  i  Rekreacji
w Nowym Targu.

§3
1. Traci moc zarządzenie Nr  0050.Z.161.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada
2014  r.  w sprawie:  cen  i  opłat  za  usługi  oraz  korzystanie  z  gminnych  obiektów  i  urządzeń
użyteczności publicznej będących w zarządzie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym
Targu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


