
 

 

UCHWAŁA NR 1716/21 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  

Powiatu Opolskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 679), uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr V/43/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzania 

Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen  

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego – opubl. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. nr 44 poz. 555) oraz 

w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

nr L.dz.ZSP.312.5.2021 r. o ustalenie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia, co następuje: 

§ 1. Określa się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego, 

zarządzanych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie  

w następujących wysokościach wraz z należnym podatkiem VAT: 

1. Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej: 

1) opłata za korzystanie z pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w dni powszednie w okresie wakacji  

i ferii w godz. 8:00 – 19:00: 

a) 60 minut 70,00 zł, 

b) 90 minut 100,00 zł; 

2) opłata za korzystanie z pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w dni powszednie w godz. 19:00 – 22:00 

oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godz. 8:00 – 22:00: 

a) 60 minut 90,00 zł, 

b) 90 minut 130,00 zł; 

3) opłata za korzystanie z pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą - rozegranie meczu (150 minut) przez grupę: 

a) młodzieżową 140,00 zł, 

b) seniorską 200,00 zł, 

4) opłata za korzystanie z oświetlenia pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą: 

a) 60 minut 60,00 zł, 

b) 90 minut 80,00 zł, 

c) 150 minut 140,00 zł; 
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5) opłata za korzystanie z małego boiska ze sztuczną trawą (wymiary 30 x 50 m): 

a) 60 minut 50,00 zł, 

b) 90 minut 75,00 zł; 

6) opłata za korzystanie z szatni podczas korzystania z boisk ze sztuczną trawą: 

a) 60 minut 40,00 zł, 

b) 90 minut 50,00 zł, 

c) 150 minut 60,00 zł; 

7) opłata za korzystanie z sali gimnastycznej z szatnią i zapleczem: 

- 60 minut 90,00 zł. 

2. Opłaty za korzystanie z pomieszczeń w szkole: 

1) świetlica 50,00 zł/ dzień; 

2) stołówka 50,00 zł/ dzień; 

3) klasa 40,00 zł/ dzień. 

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1693/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu 

Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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