Zarządzenie Nr 40/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
za korzystanie z lodowiska sezonowego
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr 101/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z lodowiska sezonowego zlokalizowanego na
nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 1 w Ostrołęce, pozostającej w trwałym
zarządzie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w
Ostrołęce.
§ 2.
Ceny ustala się uwzględniając koszty eksploatacyjne, wielkość popytu, podatek VAT oraz zysk,
którego punktem odniesienia jest rodzaj usługi i jej użyteczność publiczna.
§ 3.
Ceny i opłaty, o których mowa w § 1, określa załącznik do zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów SportowoTurystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, a nadzór nad jego wykonaniem
Dyrektorowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu.
§ 5.
W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem nie stosuje się przepisów załącznika nr 6 do
zarządzenia nr 7/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego
Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych
obiektów i urządzeń.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020r.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2020 z dnia 7 lutego 2020r.
W sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej świadczone w związku z korzystaniem z lodowiska sezonowego.

Cennik korzystania z usług lodowiska
1. Wejścia na teren lodowiska są podzielone na tercje. Jedna tercja trwa 50 minut. Po każdej tercji
przewidziana jest przerwa techniczna trwająca 10 minut. Przerwa techniczna jest przeznaczona na
sprawdzenie stanu technicznego i konserwację lodowiska.
2. Harmonogram tercji:
Tercje
1

10:00-10:50

2

11:00-11:50

3

12:00-12:50

4

13:00-13:50

5

14:00-14:50

6

15:00-15:50

7

16:00-16:50

8

17:00-17:50

9

18:00-18:50

10

19:00-19:50

11

20:00-20:50

12

21:00-21:50

3. Podane w cenniku kwoty są kwotami brutto. Stawka naliczonego podatku od towarów i usług
wynosi 8%.
4. Wprowadza się ceny za bilety:
Bilet ulgowy
1 tercja

3,00 zł

Bilet normalny
5,00 zł

Bilet rodzinny 2+2

Bilet grupowy
(15 osób+opiekun)

14,00 zł

2,00 zł/os

5. Wprowadza się ceny za wypożyczenie łyżew i pingwina do nauki jazdy:

Wypożyczenie na 1 tercję
łyżwy

5,00 zł

pingwin do nauki
jazdy

5,00 zł

6. Bilety ulgowe przysługują dzieciom do 7 roku życia oraz za okazaniem ważnej legitymacji:
- dzieci i młodzieży szkolnej,
- studentom do 26 roku życia,
- emerytom i rencistom.

