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Nowe ceny za obiekty sportowe

U

stalono nowe wysokoÊci
op∏at za korzystanie z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Miejski
OÊrodek Sportu i Rekreacji
w Gdaƒsku. Ch´tni do skorzystania z p∏yty g∏ównej stadionu
pi∏karskiego przy ulicy Traugutta 29 w soboty, niedziele i Êwi´ta
w celu rozegrania meczu liczyç
si´ muszà z wydaniem 600 z∏otych plus podatek VAT. Trening
w weekendy i Êwi´ta na tej samej p∏ycie kosztuje od stycznia
340 z∏otych plus VAT. Za korzystanie przez godzin´ z hali przy
ul. Traugutta trzeba zap∏aciç 90
z∏otych i VAT. 4 z∏ote plus podatek VAT to wydatek, z jakim musi liczyç si´ osoba korzystajàca
przez godzin´ z si∏owni. Od poniedzia∏ku do piàtku obiekty na
tym stadionie udost´pniane sà

bezp∏atnie szko∏om i klubom
sportowym. Na podobnych zasadach mogà korzystaç kluby
i szko∏y z hali przy ulicy Ko∏obrzeskiej. Inni u˝ytkownicy, od
poniedzia∏ku do piàtku, p∏aciç
muszà za godzin´ korzystania
z niej 110 z∏otych i VAT. Natomiast w soboty, niedziele i Êwi´ta
oraz za rozgrywanie meczów ligowych w tym obiekcie obowiàzuje godzinowa stawka w wysokoÊci 180 z∏otych plus VAT.
Za korzystanie z boisk przy
ulicy Zielonogórskiej 4, w celu
rozegrania meczu pi∏karskiego
lub treningu, obowiàzujà odpowiednio op∏aty w wysokoÊci 115
i 35 z∏otych powi´kszone o podatek VAT. Mecze ligi szkolnej na
tym obiekcie odbywajà si´ za
darmo.

4 z∏ote za ka˝dy metr jachtu,
∏odzi lub innej jednostki p∏ywajàcej to op∏ata za dob´ postoju
w gdaƒskiej marinie. Wliczona
jest w nià mo˝liwoÊç korzystania
przez za∏ogi jednostek z urzàdzeƒ sanitarnych, energii elektrycznej, wody pitnej oraz odbiór
nieczystoÊci. W przypadku postoju do 5 godzin obowiàzuje 50
procent zni˝ki, powy˝ej 7 dni –
30 procent, a powy˝ej 30 dni – 40
procent opustu. W okresie od listopada do koƒca czerwca za
miesiàc postoju jednostki o d∏ugoÊci powy˝ej 20 metrów trzeba
b´dzie zap∏aciç 250 z∏otych,
a w przypadku d∏u˝szych jednostek 300 z∏otych. Zarzàd Miasta
mo˝e przez ca∏y rok podejmowaç
decyzje o cz´Êciowym lub ca∏kowitym zwolnieniu jednostki
z op∏at za postój w marinie. ■

WA¸ PRZECIWPOWODZIOWY
wa∏u kosztowa∏o ponad 1 mln z∏. W 1999 r. oddany
zosta∏ do u˝ytku pierwszy odcinek wa∏u, od k∏adki
przy ul. Wspólnej do rzeki Mot∏awy. Modernizacja
wa∏u zrealizowana w roku 2000 umo˝liwi∏a po∏àczenie drogà eksploatacyjnà k∏adki przy ul. Wspólnej z ul. Olsztyƒskà. W tym roku kontynuowana
b´dzie budowa odcinka prawej strony wa∏u przeciwpowodziowego. ■

Tak by∏o...

Tak jest...

fot. L. Makara

Modernizacja 242-metrowego odcinka prawego
wa∏u przeciwpowodziowego Mot∏awy zosta∏a zakoƒczona. Prace prowadzono od ul. Olsztyƒskiej
do Op∏ywu Mot∏awy. Inwestycja obejmowa∏a wykonanie kubaturowych robót ziemnych zwiàzanych
z ukszta∏towaniem korpusu wa∏u i umocnieƒ brzegowych. Zbudowano tak˝e drog´, ustawiono barierki ochronne oraz ogrodzenia. Uporzàdkowanie

