
ZARZĄDZENIE NR 786/2020 
BURMISTRZA NIDZICY 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do 
skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) i Uchwały Nr XXXI/408/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku 
w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego z 2020 r., poz. 4643) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam cennik opłat za korzystanie z bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku 
w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy jak w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Nidzicy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nidzicy 
 
 

Jacek Kosmala 



Załącznik do Zarządzenia Nr 786/2020  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 3 grudnia 2020 r. 

 
 
 
 

Cennik opłat 
za korzystanie z  bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy 

 
1. Kompleks lekkoatletyczny (możliwość korzystania z szatni i toalet na terenie Kompleksu 

Sportowego Orlik 2012): 
1) indywidualnie: 
- jednorazowo-     3,00 zł.- 60 minut 
- cyklicznie (min. 1 raz w tyg.)-   1,50 zł.- 60 minut 
 
2) grupowo: 
- jednorazowo-     6,00 zł.- 60 minut 
- cyklicznie (min. 1 raz w tyg.)-   3,00 zł.- 60 minut 
 
3) zawody sportowe:    200,00 zł. za dzień 
 

2. wynajęcie powierzchni reklamowej: 
- jednorazowo w trakcie imprezy jedno lub wielodniowej-  80,00 zł./m2 
- długoterminowo-  (minimum 14 dni) płatne za każdy dzień wywieszenia reklamy- 1,50 zł./m2 
 

3. Prawo do nieodpłatnego korzystania z bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku 
w dal przysługuje uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy pod nadzorem 
nauczyciela lub opiekuna będącego osobą dorosłą, dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy 
Nidzica pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna będącego osobą dorosłą, seniorom korzystającym jako 
grupa zorganizowana (wiek od 65 lat+), lokalnym organizacjom sportowym i organizacjom 
pozarządowym z terenu Gminy Nidzica (w przypadku wynajmu dokonywanego dla młodzieży szkolnej 
lub seniorów w wieku 65+). 
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