
ZARZĄDZENIE NR 0050 / 105 / 2016 

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z krytej pływalni przy ul. Parkowej 20 

w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. 

 

 

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXVI/146/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 

listopada 2013 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew upoważnienia 

do ustalania cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych stanowiących własność 

Gminy Polska Cerekiew zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Stawki opłat za indywidualne korzystanie z basenu wynoszą: 

 

Lp.   Cena 

brutto 

1. bilet jednorazowy normalny 7,00 zł. 

2. bilet jednorazowy ulgowy dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i 

młodzieży uczącej się w wieku od 18 – 26 lat za okazaniem 

dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu 

potwierdzającego status ucznia/studenta oraz dla emerytów i 

rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane 

uprawnienia emerytalne lub rentowe 

4,00 zł.  

3. bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 1 dziecko 9,00 zł.  

4. bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 2 dzieci 11,00 zł. 

5. karnet normalny (10 wejść) 60,00 zł.  

6. karnet ulgowy dla dzieci młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży 

uczącej się w wieku od 18 – 26 lat za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu 

potwierdzającego status ucznia/studenta oraz dla emerytów i 

rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane 

uprawnienia emerytalne lub rentowe (10 wejść) 

35,00 zł. 

 

2. Stawki opłat za udostępnienie całego basenu przez jedną godzinę (50 minut) wynoszą: 

 

Lp.   Cena 

brutto 

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji 

pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań 

publicznych powierzonych przez gminę Polska Cerekiew  

108,00 zł. 



2. dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innej, niż 

wymienione w pkt 1  

300,00 zł. 

 

3. Stawki opłat za udostępnienie jednego toru basenu przez jedną godzinę (50 minut) 

wynoszą: 

 

Lp.   Cena 

brutto 

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji 

pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań 

publicznych powierzonych przez gminę Polska Cerekiew  

30,00 zł. 

2. dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innej, niż 

wymienione w pkt 1  

50,00 zł. 

 

§ 2 

Stawki opłat indywidualnych za korzystanie z sauny przez jedną godzinę (60 minut) wynoszą: 

 

Lp.   Cena 

brutto 

1. bilet normalny 12,00 zł. 

2. bilet ulgowy dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe 

8,00 zł. 

3. karnet indywidualny (10 wejść) 110,00 zł. 

4. karnet indywidualny (5 wejść) 55,00 zł. 

5. karnet ulgowy dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe 

(10 wejść) 

70,00 zł. 

6. karnet ulgowy dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe  

(5 wejść) 

35,00 zł.  

7. udostępnienie całej sauny na zamówienie (za każdą godzinę) 100,00 zł. 

§ 3 

  

Traci moc Zarządzenie Nr 0050/10/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 

2015 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. 

Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku i podlega  ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Zakrzowie. 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 


