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Poz. 7409
UCHWAŁA NR XV/270/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45 poz. 236) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Oświęcim, będących w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, zwanym dalej MOSiR, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała XIII/230/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia
30 września 2015 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
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Załącznik do Uchwały Nr XV/270/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wysokość cen i opłat minimalnych za korzystanie z gminnych obiektów oraz cen usług świadczonych
przezMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
1. Stadion Piłkarski*
Lp.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rodzaj
Wynajem płyty głównej wraz
z zapleczem sportowym na rzecz
klubów sportowych mających siedzibę
w Oświęcimiu, uprawiających piłkę
nożną
Wynajem płyty głównej wraz
z zapleczem sportowym na rzecz
uczniowskich klubów sportowych
mających siedzibę w Oświęcimiu,
uprawiających piłkę nożną
Wynajem płyty głównej
Wynajem płyty głównej z szatniami
Wynajem płyty głównej
z oświetleniem i szatnią
Wynajem szatni
Wynajem bieżni
Wynajem stadionu na imprezy
sportowo - rozrywkowe
Wynajem sali konferencyjnej

2,00 zł/os

30,00 zł/godz
6,00 zł/godz
1.700,00 zł/dzień
30,00 zł/godz
8,00 zł/m2
od 300,00
zł/m2/rok
od 80,00 zł/dzień

- lekkie

od 10,00
zł/szt/dzień
od 14,00
zł/szt/dzień
20,00 zł/m2

Reklamy

Zawody sportowe

120,00 zł/godz
140,00 zł/godz
170,00 zł/godz

Najem pomieszczeń
Wynajem powierzchni reklamowej na
ogrodzeniu
Wynajem miejsca pod niestałe punkty
sprzedaży podczas imprez sportowo rozrywkowych
Wynajem barier ochronnych:

- ciężkie
14

Cena (ceny
zawierają podatek
Uwagi
VAT)
300,00 zł/m-c
Na podstawie zawartej umowy
i zgodnie z ustalonym grafikiem
zajęć

Opłata za miesiąc

opłata za miesiąc

* W przypadku, gdy zamawiający deklaruje zamówienie długoterminowe lub zamawia większą ilość
jednostkową z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem – cena do negocjacji.
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2. Hotel – internat Olimpijski*
Lp.
1

2
3

4

Rodzaj

Cena (ceny
zawierają podatek
VAT)

Uwagi

Goście hotelowi
Pokój 1-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pokój 2-osobowy do pojedynczego
wykorzystania
Pokój 2-osobowy z dostawką (3
osoby)
Pokój 2-osobowy z dostawką (4
osoby)
Pokój o podwyższonym standardzie
Pokój o podwyższonym standardzie
z dostawką

140,00 zł/doba
170,00 zł/doba
150,00 zł/doba

Goście internatu
Sala konferencyjne (30 osób)

od 105,00 zł /doba

- 1 godz
- od 1 do 3 godz
- powyżej 3 godz
Sala konferencyjna (50 osób)

70,00 zł
130,00 zł
250,00 zł

- 1 godz
- od 1 do 3 godz
- powyżej 3 godz
Usługi gastronomiczne

100,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
Według kalkulacji

230,00 zł/doba
250,00 zł/doba
250,00 zł/doba
300,00 zł/doba

Ze śniadaniem;
- pobyt od 5 do 14 dni – 5 % zniżki;
- powyżej 14 dni – 10 % zniżki;
- grupy co najmniej 10 osób – 10 %
zniżki;
- zniżka dla stałych klientów – 10 %
zniżki;
goście hotelowi uprawnieni są do
korzystania
z obiektu
Krytej
Pływalni
w ramach
kąpieli
ogólnodostępnej
(nie
dotyczy
zgrupowań sportowych)
Z pełnym wyżywieniem

* W przypadku, gdy zamawiający deklaruje zamówienie długoterminowe lub zamawia większą ilość
jednostkową z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem – cena do negocjacji.
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3. Hala Lodowa*
Lp.

Rodzaj

Cena (ceny
zawierają podatek
VAT)

Uwagi

- normalny

7,00 zł

- ulgowy1
- Bilet Rodzinny - normalny2
- Bilet Rodzinny - ulgowy1,2
Karnet na ślizgawkę:

5,00 zł
4,90 zł
3,50 zł

- normalny – 10 wejść
- ulgowy1 - 10 wejść
- Karnet Rodzinny - ślizgawka 10 wejść - normalny2
- Karnet Rodzinny - ślizgawka 10 wejść - ulgowy1,2

60,00 zł
40,00 zł
42,00 zł

3

Ostrzenie łyżew
Ostrzenie łyżew2

6,00 zł/szt
3,00 zł/szt

Bilety grupowe powyżej 20 osób –
zniżka do 10 %;
1 uprawnieni do nabycia biletów
i karnetów ulgowych:
- dzieci i młodzież szkolna na
podstawie ważnej legitymacji
szkolnej;
- studenci do 26 lat na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej;
- emeryci po ukończeniu 60 roku
życia na podstawie ważnej
legitymacji;
- renciści na podstawie ważnej
legitymacji;
- niepełnosprawni na podstawie
ważnej legitymacji (zaświadczenie
lekarskie stwierdzające
niepełnosprawność);
- dzieci do lat 3 – wstęp wolny
-2 na podstawie ważnej
Oświęcimskiej Karty Rodziny
-2 na podstawie ważnej
Oświęcimskiej Karty Rodziny

4

Wypożyczenie łyżew
Wypożyczenie łyżew2

6,00 zł/godz
3,00 zł/godz

-2 na podstawie ważnej
Oświęcimskiej Karty Rodziny

5

Wypożyczenie sprzętu do nauki
jazdy na łyżwach (pingwin/panda)
Wynajem tafli lodowej wraz
z zapleczem sportowym na rzecz
klubów sportowych mających siedzibę
w Oświęcimiu, uprawiających hokej
na lodzie lub łyżwiarstwo figurowe
Wynajem tafli lodowej wraz
z zapleczem sportowym na rzecz
spółek sportowych, w których
większościowy kapitał posiada
Gmina Miasto Oświęcim, mających
siedzibę w Oświęcimiu, działających
na rzecz sportu oświęcimskiego
w tym w szczególności hokeja na
lodzie
Wynajem tafli lodowej przez
uczniowskie kluby sportowe z siedzibą
w Oświęcimiu, uprawiających hokej
na lodzie lub łyżwiarstwo figurowe
Wynajem tafli lodowej

6,00 zł/godz

1

2

6

7

8

9

Bilet na ślizgawkę:

28,00 zł

1.100,00 zł/m-c

Zgodnie z ustalonym grafikiem
zajęć

1.100,00 zł/m-c

Zgodnie z ustalonym grafikiem
zajęć

2,00 zł/osobę

Zawody sportowe

od 270,00 zł/godz
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10

Najem szatni z prysznicami dla grup
amatorskich
Wynajem pomieszczeń odnowy
biologicznej:
- sauna
- basen solankowy
Wynajem sali gimnastycznej:

50,00 zł

14
15

- mała
- duża
Wynajem Hali Lodowej na imprezy
sportowo-rozrywkowe
Najem pomieszczeń
Świetlica

20,00 zł/godz
40,00 zł/godz
od 1.700,00
zł/dzień
8,00 zł/1 m2
30,00 zł/godz

16
17

Reklamy
Karnety – szkółki:

od 20,00 zł/1 m2

- minihokej – 8 wejść
- minihokej – 4 wejścia
- łyżwiarstwo figurowe – 8 wejść
- łyżwiarstwo figurowe – 4 wejścia
Wypożyczenie łyżew dla uczestników
szkółki – karnety:
- 8 wypożyczeń
- 4 wypożyczenia
Wynajem rolby
Karnet na aerobik/ pilates:

56,00 zł
28,00 zł
56,00 zł
28,00 zł

- normalny - 8 wejść

80,00 zł

- ulgowy1 - 8 wejść

57,00 zł

Karnet gimnastyka korekcyjna 8 wejść
Bilety:

45,00 zł

- bilet normalny na aerobik/ pilates

12,00 zł

11

12

13

18

19
20

21
22

60,00 zł/godz
40,00 zł/godz

30,00 zł
20,00 zł
od 1850,00 zł

opłata za miesiąc
opłata za miesiąc

opłata za miesiąc

uprawnieni do nabycia biletów
i karnetów ulgowych:
- dzieci i młodzież szkolna na
podstawie ważnej legitymacji
szkolnej;
- studenci do 26 lat na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej;
- emeryci po ukończeniu 60 roku
życia na podstawie ważnej
legitymacji;
- renciści na podstawie ważnej
legitymacji;
- niepełnosprawni na podstawie
ważnej legitymacji (zaświadczenie
lekarskie stwierdzające
niepełnosprawność);
- dzieci do lat 3 – wstęp wolny
1

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
–6–
Poz. 7409
_______________________________________________________________________________________________________________

- bilet ulgowy1 na aerobik/ pilates

9,00 zł

- bilet na gimnastykę korekcyjną

9,00 zł

- bilet na minihokej

9,00 zł

- bilet na szkółkę łyżwiarską

9,00 zł

uprawnieni do nabycia biletów
i karnetów ulgowych:
- dzieci i młodzież szkolna na
podstawie ważnej legitymacji
szkolnej;
- studenci do 26 lat na podstawie
ważnej legitymacji studenckiej;
- emeryci po ukończeniu 60 roku
życia na podstawie ważnej
legitymacji;
- renciści na podstawie ważnej
legitymacji;
- niepełnosprawni na podstawie
ważnej legitymacji (zaświadczenie
lekarskie stwierdzające
niepełnosprawność);
- dzieci do lat 3 – wstęp wolny
1

* W przypadku, gdy zamawiający deklaruje zamówienie długoterminowe lub zamawia większą ilość
jednostkową z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem – cena do negocjacji.

