
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2022; poz. 231 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 136 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 13 września 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 28 Rektora UMK z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek 

opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w części toruńskiej 

 

Na podstawie § 19 zarządzenia Nr 152 Rektora UMK z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów 

cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a    s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 28 Rektora UMK z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek opłat za 

korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w części toruńskiej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., 

poz. 75 z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:  

 

1) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 

Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń (z wyjątkiem pływalni, sauny, sportowej 

infrastruktury zewnętrznej) w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu w 

obiektach: 

1) UCS.1 – budynek przy ul. św. Józefa 17 z basenem, 

2) UCS.2 – budynek przy ul. św. Józefa 17, 

3) UCS.G – budynek przy ul. Gagarina 35, 

pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma 

korzystania 
Stawka brutto 

Hale główne UCS.1 i UCS. 2 – najem na imprezę 

sportową 

220,00 zł/60 min. 

Hale główne UCS.1 i UCS.2 – najem na trening 180,00 zł/60 min. 

Hale główne UCS.1 i UCS.2 – 1 sektor – najem 100,00 zł/60 min. 

Ścianka wspinaczkowa UCS.1 – najem 100,00 zł/60 min. 

Sale Fitness UCS.1 i UCS.2 – najem 80,00 zł/60 min. 

Sale konferencyjne UCS.1 i UCS.2 – najem  70,00 zł/60 min. 
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Sale konferencyjne UCS.1 i UCS.2 – najem ze 

sprzętem audio-video 

100,00 zł/60 min. 

Sala sportów walki UCS.G – najem 80,00 zł/60 min. 

Siłownia – najem 300,00 zł/60 min. 

Strefa saun na wyłączność 200,00 zł/60 min. 

 

2) w § 16 otrzymuje brzmienie: 

„Z tytułu korzystania ze sportowej infrastruktury zewnętrznej w Uniwersyteckim 

Centrum Sportowym w Toruniu pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

Rodzaj sportowej infrastruktury zewnętrznej  

i forma korzystania 
Stawka brutto 

Boisko piłkarskie (całość) – najem 230,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie – połowa – najem 130,00 zł/60 min. 

Jeden kort tenisowy – najem  40,00 zł/60 min. 

Jedno boisko do siatkówki plażowej – najem  50,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe do Beach Soccer – najem  100,00 zł/60 min. 

 

3) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z tytułu najmu pływalni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy ul. 

Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Pływalnia (całość) – najem  450,00 zł/60 min. 

Basen rekreacyjny (całość) – najem 200,00 zł/60 min. 

1 tor – najem  przez osoby prywatne, firmy 100,00 zł/60 min. 

1 tor – najem przez kluby, stowarzyszenia 

 sportowe, szkoły 
80,00 zł/60 min. 

Sauna na wyłączność 100,00 zł/60 min. 

 

4) uchyla się § 18; 

5) uchyla się § 19; 

6) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20 

Z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym 

pobiera się (nieopodatkowane) opłaty dodatkowe określone w poniższej tabeli: 

 

Przedmiot opłaty Stawka brutto 

Zgubienie identyfikatora 50,00 zł 

Uszkodzenie zamka w szafce 100,00 zł 

Nieuprawnione wejście do sauny 100,00 zł 

Zgubienie klucza do szatni 50,00 zł 

Uszkodzenie zamka do szatni 100,00 zł 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

  R E K T O R 
 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


