UCHWAŁA NR VII/73/15
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzonej w Zespole Szkół
Nr 6 w Białymstoku oraz ustalenia wysokości opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obiekcie - rozumie się przez to wypożyczalnię sprzętu sportowego prowadzoną w Zespole Szkół Nr 6
w Białymstoku;
3) korzystającym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług obiektu.
§ 2. Korzystający z usług obiektu zobowiązani są do zachowania porządku, zasad bezpieczeństwa oraz
przestrzegania regulaminu, szczegółowo określającego zasady wypożyczania sprzętu sportowego.
§ 3. Korzystanie z usług obiektu jest odpłatne.
§ 4. Prawo do korzystania z biletów ulgowych za wypożyczenie sprzętu sportowego przysługuje dzieciom do
lat 7, osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach
wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym ulgi przysługują
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Z dodatkowych ulg mogą skorzystać:
1) uczestnicy Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny”, na podstawie ważnej imiennej Białostockiej Karty
Miejskiej z zakodowanymi uprawnieniami przysługującymi członkom rodziny - 50% ceny;
2) osoby wypożyczające sprzęt sportowy na okres dłuższy niż 1 doba w wysokości 20% ceny za każdą kolejną dobę;
3) grupy zorganizowane powyżej 5 osób w wysokości 20% ceny;
§ 6. Ustala się wysokość opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego w obiekcie zgodnie z cennikiem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Krzysztof Gromko
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Załącznik do Uchwały Nr VII/73/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 30 marca 2015 r.
Cennik opłat za wypożyczanie sprzętu sportowego w wypożyczalni Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku
1. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSTWA BIEGOWEGO
SPRZĘT NARCIARSKI
Narty biegowe z wiązaniami – 60 min.
- każde kolejne 10 minut dopłata
Buty narciarskie – 60 min.
- każde kolejne 10 minut dopłata
Kije narciarskie profesjonalne - 60 min.
- każde kolejne 10 minut dopłata
Komplet ( narty z wiązaniami + buty + kije) -60 min.
- każde kolejne 10 minut dopłata
Komplet ( narty z wiązaniami + buty + kije) – 1 doba
- każda kolejnagodzina dopłata
Komplet profesjonalny CL* - 1 doba
Komplet profesjonalny F** - 1 doba

BILET NORMALNY
6,00 zł
1,00 zł
3,00 zł
0,50 zł
2,40 zł
0,40 zł
9,00 zł
1,00 zł
25,00 zł
2,00 zł
29,00 zł
33,00 zł

BILET ULGOWY*
3,00 zł
0,50 zł
1,50 zł
0,30 zł
1,20 zł
0,20 zł
4,50 zł
0,50 zł
12,50 zł
1,00 zł
x
x

*CL - narty stylu klasycznego
**F - narty do stylu łyżwowego - dowolnego
Wypożyczający uiszcza z góry opłatę za pierwsze 60 minut lub za dobę/wielokrotność dób korzystania ze
sprzętu narciarskiego (narty z wiązaniami, buty i kije).
2. WYPOŻYCZENIE ROWERÓW MTB
ROWERY MTB
Rower MTB dla dorosłych - 60 min./doba
- każde kolejne 10 minut dopłata
Rower MTB dla dzieci - 60 min./doba
- każde kolejne 10 minut dopłata
Kask rowerowy - 60 min./doba
- każde kolejne 10 minut dopłata

BILET NORMALNY
5,00 zł / 18,00 zł
0,70 zł
5,00 zł / 18,00 zł
0,70 zł
2,00 zł / 7,00 zł
0,30 zł

BILET ULGOWY
2,50 zł / 9,00 zł
0,40 zł
2,50 zł / 9,00 zł
0,40 zł
1,00 zł / 3,50 zł
0,20 zł

Wypożyczający uiszcza z góry opłatę za pierwsze 60 minut lub za dobę/wielokrotność dób korzystania ze
sprzętu rowerowego.
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