ZARZĄDZENIE NR 41/2022
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Gminy Andrespol
Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,
583, 1005 i 1079) w wykonaniu § 1 uchwały nr LIII/437/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Andrespol uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo
sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Andrespol (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2967), Wójt
Gminy Andrespol zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze ujęte w cenniku stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
2. Niniejsze zarządzenie stosuje się do umów i aneksów zawieranych po dniu jego wejścia w życie oraz do
umów wieloletnich obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej
Górze.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Andrespol.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Andrespol z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 63/2010 Wójta Gminy Andrespol z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia cennika
opłat za usługi oraz korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wiśniowej Górze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2022 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 27 maja 2022 r.
Cennik Opłat
Rozdział 1.
Ceny i opłaty w pawilonach/ domkach turystycznych
1. Doba hotelowa w pokojach – pawilon
Nazwa
Pokój 2 osobowy
Pokój 3 osobowy
Pokój 4 osobowy

Cena
85,00
92,00
117,00

* podane opłaty są cenami brutto i zawierają podatek VAT naliczany wg odpowiednich przepisów prawa
2. Doba hotelowa w domkach turystycznych
Nazwa
Domek 3 osobowy
Domek 4 osobowy
Domek 5 osobowy

Cena brutto
92,00
117,00
157,00

* podane opłaty są cenami brutto i zawierają podatek VAT naliczany wg odpowiednich przepisów prawa
Przed wynajęciem domku turystycznego lub pokoju w pawilonie może zostać pobrana kaucja zwrotna
w wysokości 100,00zł na poczet ewentualnych dodatkowych opłat.
Doba hotelowa trwa od godziny 12:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu odjazdu.
3. Inne
Przedłużenie pobytu w domku/ pokoju – za każdą rozpoczętą godzinę dopłata w wysokości 10% ceny za
dobę.
4. Koszty, zwolnienia i ulgi w opłatach wynikających z cennika:
a) Dla klientów indywidualnych pobyt:
- powyżej 14 dni objęty jest 10% rabatem,
- powyżej 30 dni objęty jest 20% rabatem.
b) Pobyt dla grup zorganizowanych (np. wycieczki, zloty – min. 50 osób) – rabat w wysokości 20%.
c) Pobyt grup pracowniczych od 24,00zł brutto – osobodoba. W przypadku grup pracowniczych powyżej
15 osób lub w okresie powyżej 14 dni, dodatkowe rabaty określa indywidualna oddzielna umowa po
akceptacji Dyrektora ZGK lub Wójta Gminy.
Rozdział 2.
Ceny za korzystanie z innych obiektów
5. Wynajęcie sali gimnastycznej :
- za jedna godzinę cena brutto 84,00zł.
- dla podmiotów finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Gminy Andrespol – za jedną godzinę 50%
ceny brutto.
6. Wynajęcie boiska w okresie od kwietnia do października:
Rodzaj wynajmu
wynajem
oświetlenia

jednorazowy

bez

1/3 Boiska

1/2 Boiska

1/1 Boiska

100 zł/godz.

150 zł/godz.

300 zł/godz.
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wynajem jednorazowy z oświetleniem
wynajem min. 3 x w tygodniu bez
oświetlenia
wynajem min. 3 x w tygodniu z
oświetleniem
wynajem boiska dla podmiotów
finansowanych lub dofinansowanych
z budżetu Gminy Andrespol celem
prowadzenia zajęć dla dzieci i
młodzieży do lat 18
wynajem boiska dla podmiotów
finansowanych lub dofinansowanych
z budżetu Gminy Andrespol celem
prowadzenia zajęć dla osób dorosłych
wynajem jednorazowy - sparingi bez
oświetlenia
wynajem jednorazowy - sparingi z
oświetleniem
wynajem min 3 x w miesiącu sparingi bez oświetlenia
wynajem min 3 x w miesiącu sparingi z oświetleniem

150 zł/ godz.
80 zł/godz.

200 zł/ godz.
100 zł/godz.

350 zł/godz.
200 zł/godz.

130 zł/godz.

150 zł/ godz.

250 zł/godz.

x

60 zł/godz.

120 zł/godz

x

80 zł/godz.

160 zł/godz.

x

x

580 zł/ 2 godz.

x

x

680 zł /2 godz.

x

x

400 zł/ 2 godz.

x

x

500 zł/ 2 godz.

* podane opłaty są cenami brutto i zawierają podatek VAT naliczany wg odpowiednich przepisów prawa
Rozdział 3.
Uregulowania szczególne
7. Wynajęcie obiektów ZGK przez organizatorów wypoczynku, biura turystyczne itp. w celu organizacji
cyklu obozów powyżej 500 osobodni określa oddzielna, indywidualna umowa zawarta z Dyrektorem ZGK
zaakceptowana prze Wójta Gminy Andrespol.
8. Jednorazowe wynajęcie kilku obiektów ZGK przez kluby sportowe działające na terenie Gminy
Andrespol określa oddzielna, indywidualna umowa zawarta z Dyrektorem ZGK zaakceptowana przez Wójta
Gminy Andrespol.
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