
UCHWAŁA NR 109/519/2016
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń
i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 573) w związku z Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen 
i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, że wstęp nieodpłatny przysługuje:

1) w czasie ferii zimowych w województwie śląskim, każdemu, w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej 
na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

2) po zakończeniu każdej imprezy, odbywającej się w sali konferencyjnej Domu Książęcego, każdemu, pod warunkiem 
uczestnictwa w tej imprezie i w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu;

3) każdej osobie w dniu jej urodzin;

4) podczas tak zwanych „Dni Otwartych".

§ 2. Ustala się minimalne stawki opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy 
ulicy Zamkowej 2 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, że nieodpłatnie udostępnia się:

1) urządzenia i obiekty na Zamku Piastowskim w Raciborzu wyłącznie na imprezy organizowane przez beneficjenta projektu 
pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”
w godzinach pracy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim
w Raciborzu;

2) obiekty – sale na poddaszu Domu Książęcego na Zamku Piastowskim w Raciborzu na okres 1 roku na potrzeby inkubatora 
dla przyszłych przedsiębiorców, na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu o figurowaniu
w rejestrze osób bezrobotnych, pod warunkiem zgodności z celami działalności Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

§ 3. Stawki cen i opłat zawierają podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 89/415/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie cennika 
biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy 
Zamkowej 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

RADCA PRAWNY

Lidia Chrzan

STAROSTA

Ryszard Winiarski



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573) o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej jednostek samorządu terytorialnego postanawiają organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego. Uprawnienia te mogą zostać powierzone organom wykonawczym. 

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XIV/138/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo  

o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego powierzyła uprawnienie, o którym 

mowa wyżej Zarządowi Powiatu Raciborskiego, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego sposobu 

dostosowywania cen i opłat do aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. 

Uchwałę określającą wysokość cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz 

korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 podejmuje 

się na wniosek dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Zmiany w polityce taryfowej są podyktowane wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 roku wspólnego 

rozliczania podatku od towarów i usług obejmującego scentralizowanie rozliczeń powiatu raciborskiego  

i utworzonych przez powiat raciborski jednostek budżetowych i dotyczą uwzględnienia w stawkach cen  

i opłat podatku VAT. 

Dodatkowo został rozszerzony katalog uprawnionych do biletu ulgowego o osoby 

niepełnosprawne. 

O zmianie polityki taryfowej Zamku Piastowskiego poinformowano Instytucję Zarządzającą RPO 

WSL. 

Zatem w tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

 

KIEROWNIK REFERATU  

PROMOCJI I ROZWOJU  

POWIATU 

  

Karolina Kunicka 

 

WICESTAROSTA 

  

Marek Kurpis 

 



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 109/519/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2

Lp. Nazwa usługi Cena
1. Bilet wstępu 6,50 PLN
2. Bilet wstępu dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów i osób 

niepełnosprawnych 4,00 PLN

3. Bilet wstępu dla dzieci do lat 6 0 PLN
4. Bilet wstępu dla wykonujących zdjęcia ślubne we wnętrzach (od pary) 65,00 PLN
5. Bilet wstępu dla grup z przewodnikiem specjalistą (historyk, fizyk, tłumacz, 

itp.) 100,00 PLN

6. Bilet wstępu dla uczestników aktualnie obowiązującego programu rabatowego, 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny 4,00 PLN

7. Bilet wstępu dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów i osób 
niepełnosprawnych będących uczestnikami aktualnie obowiązującego 
programu rabatowego, posiadaczy Karty Dużej Rodziny

2,00 PLN

 

KIEROWNIK REFERATU 
PROMOCJI I ROZWOJU 

POWIATU

Karolina Kunicka

STAROSTA

Ryszard Winiarski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 109/519/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wysokość opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Lp. Nazwa Cena
1. Scena na dziedzińcu (bez nagłośnienia i oświetlenia) 1 230,00 PLN/dzień
2. Scena na dziedzińcu (z nagłośnieniem i oświetleniem) 3 690,00 PLN/dzień

1) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, ekran,     
nagłośnienie, krzesła) - stawka podstawowa 184,50 PLN/1 godzina

2) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, ekran,     
nagłośnienie, krzesła) dla współorganizatora przedsięwzięcia, w tym jednostek 
organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz obiektów uczestniczących w 
aktualnie obowiązującym programie rabatowym

61,50 PLN/1 godzina

3)  sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, ekran,     
nagłośnienie, krzesła) przygotowana pod wymogi wynajmującego 430,50 PLN/1 godzina

4) sala narad - stawka podstawowa 184,50 PLN/1 godzina
5) sala narad dla współorganizatora przedsięwzięcia, w tym jednostek 
organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz obiektów uczestniczących w 
aktualnie obowiązującym programie rabatowym

61,50 PLN/1 godzina

3.

6) sala narad przygotowana pod wymogi wynajmującego 430,50 PLN/1 godzina
1) sala konferencyjna (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, ekran,     
nagłośnienie, krzesła),
2) sala narad

1 230,00 PLN/ pakiet 
do10 godzin pomiędzy 

07.30-18.00

4.

3) korzystanie, o którym mowa w pkt 1 i 2 za każdą dodatkową godzinę 123,00 PLN
1) sale seminaryjne (II p. domu książęcego: 40,3 m2 lub 25,8 m2)
2) sale warsztatowe (I p. domu książęcego: 40 m2 lub 28,8 m2)

5.

3) sale na poddaszu (10,6 m2; 14,5 m2; 17,2 m2; 16,9m2; 24,5m2)

6,50 PLN/m2/dzień
11,00 PLN/m2/tydzień
50,00 PLN/m2/miesiąc

1) kaplica pw. św. Tomasza Becketa - stawka podstawowa 615,00 PLN/ do 4 
godzin

2) kaplica pw. św. Tomasza Becketa dla współorganizatora przedsięwzięcia, w 
tym jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz obiektów 
uczestniczących w aktualnie obowiązującym programie rabatowym

307,50 PLN/ do 4 
godzin

6.

3) korzystanie, o którym mowa w pkt 1 i 2 za każdą dodatkową godzinę 123,00 PLN
1) grunt na cele handlowe 5,50 PLN/m2/miesiąc
2) grunt na cele usługowe 5,00 PLN/m2/miesiąc

7.

3) grunt na cele inne 0,50 PLN/m2/miesiąc

 

KIEROWNIK REFERATU 
PROMOCJI I ROZWOJU 

POWIATU

Karolina Kunicka

STAROSTA

Ryszard Winiarski




