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ZARZĄDZENIE NR 61/12
BURMISTRZ MSZCZONOWA

z dnia 5 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Hala 
Sportowa”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) i § 2 Uchwały Nr XXVIII/294/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r. 
w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 ,  zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 25/09 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 5 czerwca 2009r w sprawie określenia 
wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Hala Sportowa” wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokości opłat za korzystanie z urządzeń obiektu ’’Hala 
Sportowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/12  

Burmistrz Mszczonowa  

z dnia 5 listopada 2012 r. 

HALA SPORTOWA 

 
Nazwa biletu cena 
Bilet indywidualny hala sportowa (1h) – dorośli 4 zł 
*Bilet indywidualny hala sportowa (1h) – młodzież ucząca się do 
18 roku życia 

2 zł 

Bilet grupowy hala sportowa (1h) 60 zł 
Bilet indywidualny siłownia (1jednostka treningowa) 8 zł 
Karnet miesięczny siłownia (30 dniowy) 50 zł (wartość 64 zł) 
Karnet miesięczny siłownia (30 dniowy) 80 zł (wartość 96 zł) 
Karnet miesięczny siłownia (30 dniowy) 100zł (wartość 128zł) 
Bilet tenis stołowy (1h) – stół 8 zł 
Bilet indywidualny fitness (1 jednostka treningowa) 10 zł 
Bilet indywidualny fitness (1 jednostka treningowa) – 
w ramach karnetu miesięcznego 

8 zł 


