
Uchwała Nr XII/434/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 lipca 1999 r.

w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi w Szkolnych Schroniskach 
Młodzieżowych w Szczecinie.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ust. 1 w związku z art. 92  ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578, zm. Nr 155 poz. 1014) oraz na podstawie art. 
71 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 
67, poz. 329, z p. zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 p. 943, z 1998 r. Nr 
117 p. 759, Nr 162 p. 1126)

Rada Miasta Szczecina
uchwala,  co następuje:

§ 1

Ustala się następujące opłaty (netto bez podatku VAT)*  za noclegi w Szkolnych 
Schroniskach Młodzieżowych na terenie szczecina.

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KAT. I KAT. II KAT. III

Pok. 1-3� pok. 4-8 
Osobowe Pok.> 8

1

Uczniowie, nauczyciele (takze emerytowani), 
opiekunowie zorganizowanych  grup młodzieży, 
rodzice z dziećmi do lat 18, studenci należący 
do PTSM

10,00 zł 8,00 zł 7,00 zł

2

Uczniowie, nauczyciele (takze emerytowani), 
opiekunowie zorganizowanych  grup młodzieży, 
rodzice z dziećmi do lat 18, studenci 
Obcokrajowcy -uczniowie, nauczyciele, 
studenci posiadajacy legitymację lub kartę 
gościnną IYHF

12,50 zł 10,00 zł 8,75 zł

3 pozostali Polacy należący do PTSM 15,00 zł 12,00 zł 11,00 zł

4 pozostali Polacy, obcokrajowcy posiadający 
legitymację lub kartę gościnną IYHF 18,75 zł 15,00 zł 13,75 zł

§ 2

1. Członkowie PTSM legitymujący się ważną legitymacją PTSM korzystają z 25 % 
zniżki (uwzględnonej w tabeli).

2. Posiadacze Złotej odznaki PTSM, Zasłużeni Działacze Turystyki mają prawo do 50 % 
zniżki.

3. Posiadacze ważnych biletów INTER - RAIL korzystają z 10 % zniżki.
�� osoba nocująca może korzystać tylko z jednej zniżki.

§ 3



Obcokrajowcy mogą korzystać ze schronisk o ile posiadają aktualną legitymację IYHF.
§ 4

Opłata za nocleg przygotowany doraźnie, lub na polu namiotowym przy SSM wynosi 75 % 
stawki.

§ 5

1. Dyrektorzy schronisk bądź  szkół i innych placówek przy których zorganizowano 
schronisko ustalają:

a. ceny noclegów w pokojach o podwyższonym, w stosunku do obowiązujacego 
w schroniskach, standardzie (np. pokój z węzłem sanitarnym, umywalką, 
radiem itp.)

b. zniżki i podwyżki (o nie więcej niż 20 % ) cen noclegów w zależności od 
natężenia rychu turystycznego,

§ 6
Osoby wypożyczające w schronisku bieliznę pościelową, pokrywają jednorazowe koszty jej 
prania.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Dominik Górski


