
ZARZl\DZENIE Nr 81tH NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ,f~ /('oldY>'''- 2018 r. 

w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Mlodziezowym w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'lZku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. 
z2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), § 77 rozporz'ldzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzaj6w i szczeg610wych zasad dzialania 
plac6wek publicznych, warunk6w pobytu dzieci i mlodziezy w tych plac6wkach oraz 
wysokosci i zasad odplatnosci wnoszonej przez rodzic6w za pobyt ich dzieci w tych 
plac6wkach (Dz. U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628) oraz § 2 pkt 10 uchwaly 
Nr XLVIII/984112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta Lodzi uprawnien do okreslania wysokosci cen i oplat albo sposobu 
ustalania cen i oplat za uslugi komunalne 0 charakterze uZytecznosci publicznej oraz 
za korzystanie z obiekt6w i urz'ldzen uzytecznosci publicznej Miasta (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2899), zmienionej uchwal'l Nr LVIIII1231113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1898) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. Ustalam oplaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Mlodziezowym w Lodzi, uj~te w cenniku stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia pOWlerzam Dyrektorowi Szkolnego Schroniska 
Mlodziezowego w Lodzi. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarz'ldzenie Nr 4943NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 wrzesnia 
2013 r. w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 
Schronisku Mlodziezowym w Lodzi. 

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 
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Zahtcznik 
do zarzctdzenia Nr8f9f NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 12 J(.UIe:lr,UJ 2018 r. 

Cennik oplat za korzystanie z miejsc nocIegowych 
w Szkolnym Schronisku Mlodzie:iowym w Lodzi 

Siedziba w Lodzi przy ul. Legionow 27 

Cena brutto za jedno miejsce noclegowe 

dla dzieci, mlodziezy 

szkolnej oraz ich opiekunow 

w pokojach szescioosobowych z lazienkct 25 zl 

w pokojach czteroosobowych z lazienkct 45 zl 

w pokojach trzyosobowych, dwuosobowych: 

- bez lazienki 45 zl 

- z lazienkct 55 zl 

w pokojach jednoosobowych: 

- bez lazienki 55 zl 

- z lazienkct 75 zl 

Obiekt w Lodzi przy ul. Ludwika Zamenhofa 13 

Cena brutto za jedno miejsce noclegowe 
dla dzieci, mlodziezy 

szkolnej oraz ich opiekunow 

w pokojach czteroosobowych, trzyosobowych 25 zl 

w pokojach dwuosobowych 45 zl 

w pokojach jednoosobowych 55 zl 

Obiekt w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 

dla pozostalych osob 

35 zl 

dla pozostalych osob 

35 zl 

Cena brutto za jedno miejsce nocIegowe w budynku glownym 
dla dzieci, mlodziezy 

dla pozostalych osob 
szkolnej oraz ich opiekunow 

w pokojach pi~cioosobowych, czteroosobowych 25 zl 35 zl 

apartament 90 zl 

Cena brutto za wynaj~cie domku na dob~ 
dla dzieci, mlodziezy 

dla pozostalych osob 
szkolnej oraz ich opiekunow 

domek pi~cioosobowy z kuchnict 180 zl 

domek czteroosobowy 120 zl 



Obiekt w Grotnikach przy ul. Ozorkowskiej 3 

Cena brutto za jedno miejsce noclegowe w budynku glownym 

dla dzieci, mlodziezy 
dla pozostalych os6b 

szkolnej oraz ich opiekun6w 

w pokojach trzyosobowych 25 zl 35 zl 

w pokojach dwuosobowych: 

- bez lazienki 25 zl 35 zl 

- z lazienk~ 35 zl 45 zl 

Cena brutto za wynaj~cie domku na dob~ 

dla dzieci, mlodziezy 
dla pozostalych os6b 

szkolnej oraz ich opiekun6w 

domek pi~cioosobowy z kuchni~ 180 zl 

1. Czlonkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Mlodziezowych (PTSM) oraz Mi~dzynarodowej 

Organizacji Schronisk Mlodziezowych (IYHF) po okazaniu waZnej legitymacji s~ uprawnieni 

do 10% znizki w Szkolnym Schronisku Mlodziezowym w Lodzi. 

2. Posiadacze odznaki "Zasluzony Dzialacz Turystyki" lub "Zlotej Odznaki PTSM" s~ uprawnieni 
do 50% znizki w Szkolnym Schronisku Mlodziezowym w Lodzi. 

3. W przypadku rezerwacji grupowej przy minimum 40 noc1egach istnieje mozliwosc uzyskania 

znizki do 10% wartosci ceny noc1eg6w, a przy 100 noc1egach do 20% wartosci ceny noc1eg6w 

na podstawie decyzji dyrektora Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Lodzi. 

4. W przypadku rezerwacji indywidualnej domk6w w Grotnikach na okres powyzej 14 dni istnieje 

mozliwosc uzyskania znizki do 10% wartosci, na okres powyzej 28 dni do 20% wartosci ceny 

noc1eg6w na podstawie decyzji dyrektora Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Lodzi. 


