
ZARZĄDZENIE NR .~QJ..~/f'.3 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia .... R1.Ji;,~?Fl1h .. ;{.O.J~.\f, .......... . 

zmieniające zarządzenie nr 1891/15 Prezydenta Wrocławia 
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 poz. 506, 1309 i 1571) 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 opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicmej, oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użytecmości publicznej 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 11, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr I, poz. I) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 1891/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia 
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użytecmości publicznej na Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych - Partynice (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 241 oraz z 2017 
r. poz. 291) załącmik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem I stycmia 2020 r. 



Załącznik do zarządzenia nr . gc::i.+. ~/ J.S 

z ct'.:~:2r.eTt~Jvf.~i;i~01 s 'I. 
WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE 

Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH-PARTYNICE 

l. 
Opłata za wynajem boksu Minimalna Cena 
(w przvpadku dysponowania wolnymi boksami) iednostkowa netto 

I.I Boks dla konia, z dostępem do infrastruktury, bez 
200 zł I miesiąc 

w ienia i obsługi stajennej 
1.2 Boks dla konia z pierwszym ścieleniem w trakcie wyścigów, 

szkoleń, zawodów sportowych i na jednorazowy trening, bez 50 zł I dzień 
wyżvwienia i bez obsługi staiennei 

2. Opłata za pensjonat dla koni (w przypadku dysponowania Minimalna Cena 
wolnymi boksami) jednostkowa netto 

2.1 Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenną i 
1000 zł I miesiąc dosteoem do infrastrukturv w stajni letniej 

2.2 Boks dla konia ze słomą, wyżywieniem, obsługą stajenną i 
1350 zł I miesiąc 

dostępem do infrastruktury w stajni rekreacyjnej 

Minimalna Cena 
3. Dostęp do obiektów sportowych w celach treningowych jednostkowa 

netto I konia 

3.1 
Jednorazowy trening na torze treningowym, płaskim, płotowym, 
przeszkodowym oraz skorzystanie z maszyny startowej 

10 zł I koń 
3.2 Trening jednorazowy na krytej ujeżdżalni wraz z dostępną 

infrastrukturą i przeszkodami treningowymi 25 zł 
(max 5 koni na małej hali i 10 koni na dUŻej hali) 

3.3 Trening jednorazowy na placu skokowym wraz z dostępną 
25 zł 

infrastrukturą i przeszkodami treningowymi (max 5 koni) 
3.4 Trening jednorazowy na czworoboku ujeżdżeniowym 

10 zł (max 3 konie) 
3.5 Jednorazowe udostępnienie przeszkód konkursowych na terenie 

100 zł WTWK - Partvnice 

Wynajem sprzętu i obiektów sportowych na organizację Minimalna Cena 
4. jednostkowa zawodów i szkoleń 

Netto 
4.1 Wynajęcie krytej ujeżdżalni (duża i mała hala) wraz 

z przeszkodami lub płotkami i literkami, widownią i zapleczem 1 OOO zł I dzień 
biurowo-sanitarnym (powvżej 10 godzin w ciąITTl jednego dnia) 

4.2 Wynajęcie krytej ujeżdżalni (duża i mała hala) wraz z 
przeszkodami lub płotkami i literkami, widownią i zapleczem 1 OO zł I godzinę 
biurowo-sanitarnvm (do I O godzin) 

4.3 Wynajęcie sali gimnastycznej w budvnku krvtei uieżdżalni 20 zł I godzinę 
4.4 Wynajęcie placu skokowego wraz z przeszkodami oraz 300 zł 



dostępem do terenów przyległych i zaplecza sanitarnego (bez 
prawa podnajmu terenu) 

4.5 Wynajęcie czworoboku ujeżdżeniowego wraz z infrastrukturą 
oraz dostępem do terenów przyległych i zaplecza sanitarnego 300 zł 
(bez prawa podnajmu terenu) 

4.6 Podłączenie do prądu koniowozów w trakcie zawodów 
60 zł I dzień 

organizowanych na WTWK - Partynice 
4.7 Wynajęcie ciągnika/sprzętu rolniczego z obsługą na terenie 

1 OO zł I godzinę 
WTWK - Partvnice 

4.8 1 OO zł I doba plus 0,83 zł za 

Wynajęcie samochodu do przewozu koni - bez kierowcy 
każdy kilometr, koszty 
dodatkowe po stronie 

najemcy 
4.9 Wynajęcie przyczepki do przewozu koni 100 zł/ doba 

Minimalna Cena 
5. JAZDY REKREACYJNE jednostkowa brutto 

5.1 Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat (20 minut) 25 zł 

5.2 Karnet na 4 zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat 100 zł 

5.3 Nauka jazdy dla początkujących (30 minut)- lonża 65 zł 

5.4 Nauka jazdy dla początkujących (60 minut)- zastęp lonżowy 65 zł 

5.5 Jazda w zastępie (90 minut) 65 zł 

5.6 Karnet na 6 jazd 330 zł 

5.7 Grupa rekreacyjna (90 minut) 60 zł 

5.8 Przejażdżka na kucyku 5 zł 

5.9 Zniżka rodzinna 20 - 50 % rabatu* 

Minimalna Cena 
6. JAZDY SPORTOWE jednostkowa brutto 

6.1 Grupa treningowa (90 minut) 75 zł 

6.2 Trening indywidualny na własnym koniu 90 zł/45 minut 

6.3 Trening sportowy na koniu powierzonym 120 zł/60 minut 

6.4 Woltyżerka 50 zł 

Minimalna Cena 
7. ZAJĘCIA DODATKOWE jednostkowa brutto 

7.1 Końska szkoła (30 minut) 15 zł 

7.2 Lekcja o koniu, zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych i 13 zł od osoby/ 45 minut 
przedszkolnych 25 zł od osoby I 90 minut 

7.3 Zajęcia z równowagi (30 minut) 15 zł 



7.4 Zajęcia z jogi Gednorazowe wejście) 23 zł 

7.5 Karnet na 4 wejścia na zajęcia z jogi 80 zł 

7.6 Karnet na 8 wejść na zajęcia z jogi 150 zł 

7.7 Zajęcia ruchowe 25 zł 

Minimalna Cena 
8. INNE jednostkowa 

Netto 
Wynajęcie terenu przed trybunami na pikniki rekreacyjne z Do 1000 osób- 8000 zł/doba 
możliwością rozstawienia własnej infrastruktury Od 1001 do2000osób-

8.1 (nagłośnienie, catering, zaplecze sanitarne itp.) Stawka 16000 zł I doba 
wyliczana w zależności od ilości osób uczestniczących w Powyżej 2000 osób - 25000 zł 
imprezie I doba 

8.2 
Wynajęcie „Okrąglaka" - Domku Herbacianego na imprezy 

800 zł I doba 
okolicznościowe, rekreacvine 

8.3 
Wynajęcie „Okrąglaka" - Domku Herbacianego na szkolenia, 

40 zł I godzina 
konferencje, zebrania. 

8.4 
Organizacja przejażdżek konnych w trakcie pikników na 

150 zł I godzinę 
terenie WTWK 
Organizacja przejażdżek konnych w trakcie pikników poza 

8.5 terenem WTWK- min. 3 godziny. Kwota zwiększona o 200 zł I godzinę 
koszty transportu liczone indywidualnie do każdej imprezy 

Postój bez zezwolenia pojazdów mechanicznych i/lub 
Do 3,5 ton - 50 zł/doba 

8.6 Powyżej 3,5 tony- 1 OO zł 
przyczep powyżej doby na terenie WTWK Partynice 

doba 

*Szczegóły w regulaminie sprzedaży biletów on-line 


