
Zarządzenie Nr 20/2023 

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 10 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi  mienie  Kalisza  będącymi  w  dyspozycji  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji

i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu,

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  559 z  późn.  zm.)  oraz  §  21  uchwały  Nr  XXXVIII/542/09  Rady

Miejskiej  Kalisza  z  dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania

nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj.

Wlkp. z 2009 r. Nr 185, poz. 3139) zarządza się, co następuje:

§ 1

W  załączniku  nr  1  do  zarządzenia  nr  123/2010  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  

31  marca  2010  r.  w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami

stanowiącymi  mienie  Kalisza  będącymi  w  dyspozycji  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  

i  Rekreacji  w  Kaliszu  oraz  ustalenie  opłat  za  usługi  świadczone  przez  Ośrodek  Sportu,

Rehabilitacji  i  Rekreacji  w Kaliszu  (z  późn.  zm.),  zmienia  się  Dział  III  „Obiekt  –  Hala

wysoka  i  Hala  lekkoatletyczna,  ul.  Łódzka  19-29,  Wynajem  /  Udostępnienie  obiektu

sportowego (wstęp)”, który otrzymuje brzmienie:

Dział III – Obiekt – Hala wysoka i Hala lekkoatletyczna, ul. Łódzka 19 – 29
Wynajem / Udostępnienie obiektu sportowego (wstęp)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRES WYKORZYSTANIA
JEDNOSTKA 
PRZELICZENIOWA

CENA 
BRUTTO
w zł 

1. Hala sportowa (część wysoka)
z pełnym zapleczem Określony w umowie

doba 5.040,00

za każdą rozpoczętą godzinę
ponad umowną  dobę

210,00

2. Boisko z 2 szatniami (część wysoka)
(tablica wyników,  nagłośnienie, z 
widownią)

Zawody, rozgrywki, mecze,
turnieje, seminaria

1h 204,00

3. Boisko z 1 szatnią
(bez tablicy wyników, widowni,  
nagłośnienia i pozostałych pomieszczeń)

Zajęcia WF, treningi, zajęcia
rekreacyjne

umowa stała
1h

96,00

wejście jednorazowe 102,00



4. Boisko wraz ze strefami I, II i III hali 
lekkoatletycznej 
z pełnym zapleczem 

Określony w umowie
doba 7.920,00

za każdą rozpoczętą godzinę
ponad umowną  dobę

330,00

Zawody, rozgrywki, mecze,
turnieje

1h 504,00

Seminaria, szkolenia, pokazy 1h 648,00

5. Strefa I, II i III  (łącznie) 
z pełnym zapleczem

Zawody, rozgrywki, mecze,
turnieje  (z udziałem publiczności)

1h 288,00

Określony w umowie
doba 3.600,00

za każdą rozpoczętą godzinę
ponad umowną  dobę

150,00

6. Każda ze stref: I, II lub III 
(z 1 szatnią)

Tenis ziemny

w okresie:
od  1 czerwca 
do 30 września

wejście jednorazowe

1h

54,00

w okresie: 
od 1 października
do 31 maja

umowa stała 72,00

wejście jednorazowe 78,00

zajęcia WF oraz rekreacyjne, gry
zespołowe, treningi

umowa stała 78,00

wejście jednorazowe 84,00

7. Szatnia zawodnicza
- 1h 66,00

§ 2

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji

i Rekreacji w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Prezydent Miasta Kalisza
  /…/

  Krystian Kinastowski


