
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2055/22 

BURMISTRZA POLKOWIC 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z lodowiska gminnego oraz za wypożyczenie sprzętu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 679) oraz § 1 uchwały nr XLII/449/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22  lutego 2022 r. 

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Polkowic uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1063) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalam cennik opłat za korzystanie z lodowiska gminnego oraz za wypożyczenie sprzętu stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 558/19 Burmistrza Polkowic z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia cennika opłat za korzystanie z lodowiska gminnego oraz za wypożyczenie sprzętu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Polkowic: 

Łukasz Puźniecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5570



Załącznik do zarządzenia nr 2055/22 

Burmistrza Polkowic 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

 

 

Cennik opłat za korzystanie z lodowiska oraz wypożyczenie sprzętu 

1. Bilet wstępu na 1 tercję: 

a) normalny = 14,00 zł, 

b) ulgowy = 8,00 zł. 

2. Karnet na 10 tercji: 

a) normalny = 120,00 zł, 

b) ulgowy = 70,00 zł. 

3. Wypożyczenie sprzętu: 

a) łyżwy = 10,00 zł/para, 

b) kask = 5,00 zł/sztuka, 

c) przyrząd do nauki jazdy = 0,00 zł. 

4. Udostępnienie całej płyty lodowiska do hokeja: 

a) na 50 minut = 150,00 zł, 

b) na 100 minut = 300,00 zł. 

5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się oraz studentom do ukończenia 26 roku życia, 

opiekunowi dziecka do 7 lat oraz emerytom i rencistom. 

6. Do nabycia biletu ulgowego uprawnia ważna: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja 

emeryta lub rencisty. 

7. Nieodpłatne korzystanie z lodowiska przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy 

Polkowice, w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy 

Polkowice objętych opieką i pomocą świetlic środowiskowych, w ramach prowadzonych przez te podmioty  

na lodowisku zajęć. 

8. W okresie ferii zimowych ceny biletów i wypożyczenia sprzętu dzieciom i młodzieży szkolnej  

oraz studentom do ukończenia 26 roku życia, będących mieszkańcami gminy Polkowice, wynoszą 1 zł/tercję 

oraz 1 zł za wypożyczenie łyżew i kasku. Do skorzystania z niniejszej promocji uprawnia ważna legitymacja 

szkolna lub studencka. 

9. Ustala się 50% ulgę obowiązującej ceny biletu i karnetu za korzystanie z lodowiska dla członków 

rodziny wielodzietnej uprawnionych do korzystania z Programu Karta Dużej Rodziny za okazaniem ważnej 

Karty. 

10. Ustala się 50% ulgę obowiązującej ceny biletu i karnetu za korzystanie z lodowiska dla seniorów 

posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora. 

11. Podane ceny są cenami brutto. 

Uwagi: 

* Tercje rozpoczynają się o pełnych godzinach, a czas trwania tercji wynosi 50 minut. 
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