
ZARZĄDZENIE NR 84/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wypożyczalni

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.)  i § 2 
Uchwały Nr XXI/214/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 76/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłat wypożyczalni 
oraz wzorów umów funkcjonujących  przy wypożyczeniu  sprzętu rekreacyjnego wprowadza się następujące 
zmiany:

1. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. W § 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu „Wzór umowy wypożyczenia kompletów do narciarstwa biegowego 
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego załączenia”.

3. Dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do 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

Józef Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/15

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Nazwa opłaty Cena
Wypożyczenie  roweru, kijków nordic walking lub nart 
biegowych

bezpłatnie

Kaucja za wypożyczenie roweru 100 zł*
Kaucja za wypożyczenie kijków nordic walking 20 zł
Kaucja za wypożyczenie kompletu do narciarstwa 
biegowego

50 zł

Zajęcia z instruktorem nordic walking 50 zł/h

* w przypadku rodzin – kaucja pobierana od jednego opiekuna.

Kaucja dla grup zorganizowanych (min.10 osób) - 25% należnej kwoty.

Opłaty w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia:

Nazwa opłaty Cena
Rower dla dorosłych 700 zł
Rower dla dzieci 650 zł
Linka zabezpieczająca 10 zł
Oświetlenie 5 zł
Fotelik dziecięcy 120 zł
Kosz 25 zł
Kask 50 zł
Licznik 18 zł
Pompka rowerowa 5 zł
Sakwa na bagażnik 40 zł
Komplet kluczy 7 zł
Kijki Nordic Walking  - 1 para 150 zł
Narty biegowe – 1 para 250 zł
Buty narciarskie 150 zł
Kijki do nart biegowych 100 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/15

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 18 grudnia 2015 r.

UMOWA WYPOŻYCZENIA NR ……………………………………… -  NARTY

Zawarta w dniu ………………………………………………..….., pomiędzy

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów,

zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ,

a

……………………………………………….......................................……………….…….

legitymującym się dokumentem tożsamości  ……………….. seria  …………………..

numer  ………….……  telefon  kontaktowy ………………... zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

§ 1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie kompletu do narciarstwa biegowego według regulaminu 
wypożyczalni.

Ilość kompletów: ………………Numer nart: ………………..

Numer kijków: …………………Buty narciarskie: …………..

§ 2. Terminy:

Komplet do narciarstwa biegowego zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu …..  o godz. ……
Komplet do narciarstwa biegowego zostanie oddany do Wypożyczalni w dniu …… do godz. …… .

§ 3. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

§ 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie 
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania.

§ 5. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi 
Wypożyczający. On także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. 
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak 
znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty 
całej wartości wypożyczonego sprzętu w kwocie: narty dziecięce – 250 zł, narty dla dorosłych – 250 zł, buty 
narciarskie – 150 zł, kijki – 100zł.

§ 6. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są według cennika.

§ 7. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi 
odpowiedzialności.

§ 8. Kaucja za wypożyczenie kompletu do narciarstwa biegowego pobierana jest z góry gotówką za cały okres 
wypożyczenia.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona

§ 9. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy 
dla adresu Wypożyczalni.

§ 10. Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron.

…………………………………  …………………………..…….

Przedstawiciel OSiR  Wypożyczający
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