
 

 

UCHWAŁA NR 2067/22 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 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 2022 r., poz. 528), 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), 

Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia, co następuje: 

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

położonych w Tułowicach przy ul. Zamkowej 1, zarządzanych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Zespół Szkół 

w Tułowicach w następujących wysokościach: 

1. Opłata za korzystanie z pomieszczeń na 1 dobę: 

1.1. Mała sala „Tradycji” 150,00 zł. 

1.2. Mała sala z kominkiem 150,00 zł. 

1.3. Sala „Dziupla” 240,00 zł. 

1.4. Sala „Arrasowa” 280,00 zł. 

1.5. Sala „Cichej nauki” 250,00 zł. 

1.6. Duża sala „Balowa” 400,00 zł. 

1.7. Stołówka 220,00 zł. 

2. Opłata za korzystanie z pomieszczeń do 3 godz. dla maximum 40 osób: 

2.1. Sala „Dziupla” 150,00 zł. 

2.2. Stołówka 150,00 zł. 

2.3. Kuchnia z zapleczem 150,00 zł. 

3. Opłaty za korzystanie z basenu: 

3.1. Bilet ulgowy młodzież szkolna i studenci do 26 lat 6,48 zł/1 godz./1 os. 

3.2. Bilet normalny 8,33 zł/1 godz./1 os. 

3.3. Karnet ulgowy młodzież szkolna i studenci do 26 lat 46,30 zł/10 godz./1 os. 
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3.4. Karnet normalny osoba dorosła 64,81 zł/10 godz./1 os. 

3.5. Grupa zorganizowana* (młodzież szkolna + opiekun) 4,63 zł/1 godz./1 os. 

3.6. Rezerwacja 1 toru 46,30 zł/1 godz. 

3.7. Rezerwacja całego basenu 231,48 zł/1 godz. 

3.8. Opłata za kartę transponderową (karta karnetu) 16,26 zł/1 szt. 

3.9. Opłata za zgubiony/zniszczony czytnik (klucz do szafki) 40,65 zł/1 szt. 

Dzieci do lat 6-ciu (wstęp wolny) pod opieką osoby dorosłej, która płaci za bilet normalny. 

4. Opłaty za korzystanie z hali sportowej: 

4.1. Hala sportowa 55,56 zł/1 godz. 

4.2. Hala sportowa - grupy korzystające z noclegów 6,30 zł/1 godz. 

4.3. Opłata za zgubiony/zniszczony czytnik (klucz do szafki) 46,30 zł/1 szt. 

grupa minimum 10 osób*. 

5. Podane kwoty w pkt 1-4 są kwotami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 2052/18 z dnia 28 sierpnia 2018 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 w Tułowicach. 

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

Województwa Opolskiego.  
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