ZARZĄDZENIE NR ..tft8:i)1{
PREZYDENTA WROCł~A WIA
z dnia .........1oZ.Mja?.Cl-....o/.(21.'f..~......... .

zmieniające zarządzenie

nr 1891/15 Prezydenta Wrocławia
za korzystanie z obiektó\v i urządzeń użyteczności

w sprawie ustalenia cen i opłat
na Wrocławskim Torze

Wyścigów

pt~blicznej

Konnych- Partynice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 20 l 7 r. p oz 730 i 93 5) w związku z § 2 uchwały
nr XLV/619/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie powierzenia
Zarządowi Miasta Wrocławia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opiat oraz sposobu
ustalania cen i oplat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, oraz za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzel\ użyteczności publicznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wroclawia Nr li, poz. 256 oraz z 200 l r. Nr l, poz. l) zarządza się, co następtue:

§ l. W zarządzeniu nr 1891/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzet\ użyteczności publicznej na Wrocławskim Torze
Wyścigów Konnych- Partynice (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 241) załącznik
otrzymuje brzmienie

s2.

Zarządzenie

określone

w zalączniku do ninic;jszego zarządzenia.

wchodzi w życie z dniem l sierpnia 2017 r.

Załącznik do zarządzenia nr

.1.'tZ5)1.f.

Prezydenta Wrocławia
z dnia . .1..Z MfJta ..t.fJ..H-v.

WYSOKOŚĆ CEN l OPLAT ZA KORZYSTANIE
Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH~ PARTYNICE

Oplata za wynajem boksu
l.
f-:-:--+c'(':.cv-:'pc.:rc:z:.y,padkn dysponowania wolnymi boksami)
1.1
Boks dla konia, z dostępem do inf-rastruktury, bez

~-~~ ..

Minimalna Cena
____jednostkowa net!"--~

r;-;::~+-c'~v_y.cze""yc.w...,;ienia i o~sługL stajennej ~--·-c-~---c-c--~c-c---c---+-~
1.2

ścieleniem w trakcie wyścigów,
zawodów sportowych i najednorazowy trening, bez
wyżywieJ]ia i bez obsługi stajennej

2.1

2.2

zł /miesiąc

Boks dla konia z pierwszym

szkoleń,

~

200

50 zl/ dzieJ\

-----~------~.

Opłata

za pensj onat dla koni (w przypadku dysponowania
Minimalna Cena
woln)lmi boksalni)
jednostkowa netto
Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenną i
l 000 zl l miesiąc
dostępem do infirastruktury w stajni letniej
---;----;---+------~------~----~
Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenmt i
1250 zł l miesiąc
dostępem do infrastruktury w stąJni rekieacyjneJ _______~
-~---

Dostęp

do obiektów sportowych w celach treningowych

~~-----·--------------------

3.1

3.2

3.4

Minimalna Cena
_jednostkowa
netto l konia

Jednorazowy trening na torze treningowym, płaskim, p-łotowym,
przeszkodowym oraz skorzystanie z maszyny startowej

l O zl/ kol\

Treningjednorazowy na krytej ujeżdżalni wraz z przeszkodami
treningowymi
(max S koni na małej hali i l O koni na dużej hali)
Treningjednorazowy na placu skokowym wraz z przeszkodami
treningowymi (max S koni)
Treningjednorazowy na czworoboku

20
10

ujeżdżeniowym (max 3

zł
zł

~-~-~ł---~·-l

konie) ~---~----,
.Jednor;;-zowe udostępnienie przeszkód konkursowych na terenie ~'---------~lO~O-zł
c___i WTWK ~ Pruiynice _ _ _ _ _~
~
3.S

-----····-------~-----,----:c-

~-

4.
--4.1

4.2

4.3
44

Wynajem sprzętu i obiektów sportowych na
zawodów i szkoleń
Wynajęcie

organizację

~~~~~~----------

. ..

--]

c-c-:--------·-----·-

Minimalna Cena
jednostkowa
Netto
---'-

krytej ujeżdżaln i (duża i mala hala) wraz
l 000 z-1 l dzie!l
z przeszkodami lub płotkan1i i literkami, widownią i zapleczem
biurowo-sanitarnym (jlowy-żej lO godzin w ciągu jednego dnia) __f - - - - Wynajęcie k1ytej ujeżdżaln i (duża i mała hala) wraz z
l 00 zl/ godzinę
przeszkodami lub płotkami i literkami, widownią i zapleczem
biurowo-sanitarnym (do lO godzin)
·-···-·--------··----Wynąjęcie sali gimnastycz1lej w budynku krytej ujeżdż.alni _________ 20 zł i_g()_dzin_L ___ _
Wynajęcie placu skokoweg o wraz z przeszkoclam i oraz
dostępem do terenów przy leglych i zaplecza sanitarnego (bez
300 zł
prawa podnajmu terenu) .

-- 45~rWynajęcie czwor~boku UJezclzcmowego w~az ;-~fif-lst1ukt~ 1 ;;~--01 az dostępem do teł e nów p1 zy!eg~ych i Z(-lplecza sanl1aJ nego
_
(bez prawa podnaJmu te:.:re"'n"u'-")_ _ _ _.___._ _ __
4.6
!'odłączenie do prądu kon10wozów w trakcie zawodów ----l·-··--- - - · organizowanych na WTW.'-'.'Ko...-_.P._a-,:rc::tYLI"1I..-:·c.._e____________ _
4.7
Wym\jęcie ciągnika/sprzętu rolniczego z obs-ługą na terenie
WTWK- Partvnice
,'--~+......,..'.'.C"---'-"'=".'::''- - - - - - - · --·····--.
4.8
Wynajęcie samochodu z przyczepką do przewozu koni- bez
kierowcy
L._---+----'-------·-----------

4.9

Wynajęcie

L___.....L_

5.

60
l 00

Zajęcia

5.2

Karnet na 4

zajęcia

dzieri

zł/ godzinę

---·-"rla"'J'-'e'-'m-"c"'y·------i
100 zł/ doba

przyczepki c/o przewozu koni

Minimalna Cena
jednostkowa brutto

-

dla dzieci w wieku 3-6 lat (20 minut)

zł/

l 00 zł/ doba plus 0,83 zl ""'
każdy kilometr, koszty
dodatkowe po stronie

JAZDY REKREACYJNE

5. l

300 zl

·-1----·

dla dzieci w wieku 3-6 lat

zł

25
l 00

zł

..

5.3
f.-.

5.4
f---.-

5.5

Naukajazdy dla początkujących (30 minut)

--

Kametna 4 lekcje nauki jazdy dla

początkujących

Karnet na 8 lekcji nauki jazdy dla

początkujących

.

•..

5.6
5.7

Jazda w

zastępie

( 45 minut)
zastępie

Karnet na 4 jazdy w

5.9

5.11

zł

280

zł
zł

152

zł

280

zł

--

· - - - - ..

Karnet na 8 jazd w

zastępie

-

Jazda indywidualna (45 minut)
-

5.10

152

40

.

5.8

zł

40

Lekcja o koniu,
przedszkolnych
Przeja·żdżka

zajęcia

zł

90

l 3 zł od osoby l 45 minut
?5 zł od osoby /90 minut

edukacyjne dla grup szkolnych i

na kucyku

5

zł

--··

-

k~tAJĘCIA DODATKOWE
6.1
6.2

Woltyżerka

6.3

Zajęcia

6.4

Zajęcia

z równowagi (30 minut)
z jogi (jednorazowe

l

-

Kmlska szkoła (30 minut)

wejście)

Minimalna Cena
jednostkowa brutto
13

zł

50

zł

13

zł

23

zł

80

zł

.

-

·-··-·--

6.5

Karnet na 4

wejścia

6.6

Karnet na 8

wejść

6.7

Zajęcia

na

na

zajęcia

zajęcia

ruchowe

z jogi

z jogi

150
23

zł
zł

Minimalna Cena
jednostkowa
INNE
7.
Netto
-·---·(__
Do l 000 osób·- 8000 zł/doba
Wynajęcie terenu przed trybunami na pikniki rekreacyjne z
Od l 00 l do 2000 osóbmożliwością rozstawienia własnej infrastruktury
7.1
l 6000 zł l doba
~_m_1g_łośnienie, ca,!e.rin_g_, _za_plecze sanitarne itp.) Stawka____..L_

_________

------------~--

l~
7.2
7.3
7.4
7.5
r---l

7.6

l'

~--

7.8

-------~-

wyliczana w zależności od ilości osób uczestniczących w
Powyżej 2000 osób~ 25000 z l
.
.
1mprezte
l doba
--;-;-;-'~~~---~!------~--~---~~---~--~
Wynajęcie "Okrąglaka"~ Domku Herb acianego na imprezy

okol icznościowc, rekreacyjne
Wynajęcie "Okrąglaka"~ Domku Herb acianego na szkolenia,
konferencje, zebrania.
Wynajęcie "Saloonu" na imprezy okoli cznościowe,
rekreacyjne (do 50 osób) wraz z przy le giym terenem
Wynajęcie "Saloonu" na irnprezy okoli cznośc10we,
rekreacyjne (powyżej 50 osób)
Organizacja przejażdżek konnych w tra kcic pikników na
terenie WTWK
----;----;-;----c--;---Organizacja prz~jażdżek konnych w tra kcie pikników poza
terenem WTWK- min. 3 godziny. Kw ota zwiększona o
koszty transportu liczone indywidualnie do każdej imprezy

-;--~

Postój bez zezwolenia pojazdów m echa nicznych i/lub
przyczep powyżej doby na terenie WT WK Partynice

800 zl/ doba

40 z1/ godzina
1500 zl/ doba; 120 zl/
godzina
i----:2cc5700:-z-;1.'2./'-;do·'o--ba--'.;'cc2c:-207 z1/

+---

gocl"'il-'la=-----

150 zl/ godzin<;
200 zl/

godzinę

Do 3,5 ton- 50 zl/doba
3,5 tony~ l 00 z1
doba
--~----'---'----'--~--~
Powyżej

