UCHWAŁA NR VIII/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy
Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz 236).
Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się cenniki usług miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, stanowiące załączniki do
Uchwały: Załącznik Nr 1: Cennik usług Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego przy ul. Piłsudskiego
19 Załącznik Nr 2: Cennik usług Domu Sportu i Rehabilitacji z zespołem stadionów przy ul. Sportowej
26 Załącznik Nr 3: Cennik usług Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Kościuszki 32 Załącznik Nr 4:
Cennik usług Zespołu Basenów przy ul. Sobieskiego 14 Załącznik Nr 5: Cennik usług Zespołu
Obiektów Sportowych przy ul. Parkowej 1 Załącznik Nr 6: Wykaz miejskich obiektów sportoworekreacyjnych udostępnianych nieodpłatnie
§ 2.
Uprawnionymi do nabywania wejść ulgowych są:
a) dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 25 lat – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej,
b) emeryci i renciści za okazaniem legitymacji emeryta (rencisty),
c) osoby niepełnosprawne po przedstawieniu zaświadczenia o niepełnosprawności,
d) osoby posiadające kartę „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”
e) osoby posiadające kartę „Dębicka Karta Seniora”
§ 3.
1. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Dębica, korzystają z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, w ramach zajęć z wychowania
fizycznego nieodpłatnie w czasie uzgodnionym z MOSiR. Nieodpłatnie również korzystają z miejskich
obiektów sportowo-rekreacyjnych studenci i wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Dębicy
w czasie uzgodnionym z MOSiR.
2. Zapis punktu 1 nie dotyczy parku wodnego w Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego przy ul.
Piłsudskiego 19.
§ 4.
1. Podmioty, korzystające z usług miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie
zawartych z MOSiR stałych umów, mogą korzystać z upustów przy zakupie: 50 – 100 szt.
biletów/miesiąc
10 % 101 – 200 szt. biletów /miesiąc
15 % 201 i więcej szt.
biletów /miesiąc
20 %
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2. Grupy sportowe, przebywające na zgrupowaniach mogą korzystać z upustów do 20 % cen
określonych w cennikach, o których mowa w § 1.
3. Upust o którym mowa w punktach 1 i 2 może zastosować dyrektor MOSiR.
§ 5.
1. Sekcje sportowe stowarzyszeń kultury fizycznej, posiadające siedziby na terenie miasta Dębicy,
mogą korzystać nieodpłatnie z tych obiektów sportowo-rekreacyjnych, które są zgodne z działalnością
danej sekcji w czasie uzgodnionym z MOSiR, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Dębica.
2. Zapis punktu 1 nie dotyczy parku wodnego w Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego przy ul.
Piłsudskiego 19.
§ 6.
Burmistrz Miasta Dębica może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za korzystanie
z miejskich obiektów sportowych:
1. organizatora imprezy sportowej, organizowanej na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych,
w przypadku gdy współorganizatorem jest Gmina Miasto Dębica lub jej jednostka organizacyjna na czas
trwania imprezy,
2. osobę fizyczną zamieszkałą na terenie Gminy Miasto Dębica, której stan zdrowia wymaga
długotrwałej rehabilitacji zdrowotnej, co potwierdza opinia wydana przez placówkę służby zdrowia
i jednocześnie znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy,
3. instytucje budżetowe, stowarzyszenia i fundacje, które współpracują z MOSiR lub Gminą Miasto
Dębica do 50% cen określonych w cennikach, o których mowa w § 1,
4. Wniosek do Burmistrza miasta Dębica o udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych musi być
sporządzony w formie pisemnej.
§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XLIV/522/2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie
ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
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§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Cennik usług
Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego przy ul. Piłsudskiego 19
Ceny obowiązujące na basenie
1. Bilet jednorazowy:
- normalny
- ulgowy
- normalny DKR 3+
- ulgowy DKR 3+
- normalny DKS

-

10,0 zł./turę*
7,0 zł./turę*
5,0 zł./turę*
3,50 zł./turę*
5,0 zł/turę*

2. Bilet jednorazowy do godz. 14.00
- normalny
- ulgowy
- normalny DKR 3+
- ulgowy DKR 3+
- normalny DKS

-

8,0 zł./turę
5,0 zł./turę
4,0 zł./turę*
2,50 zł./turę*
4,0 zł/turę*

3. Bilety wstępu zbiorowe dla szkolnych grup zorganizowanych liczących minimum 10
osób – w dni powszednie od otwarcia obiektu do godziny 14.00:
- normalny
8,0 zł./turę*/osobę
- ulgowy
5,0 zł./turę*/osobę
- opiekun grupy
bezpłatnie
4. Bilet dzienny bez limitu czasu:
- normalny
- ulgowy

-

30,0 zł.
25,0 zł,

5. Bilety rodzinne na halę basenów dla rodziny 4 lub więcej osobowej (tj. 2 rodziców + min.
2 dzieci 7-18 lat lub 1 rodzic + min. 3 dzieci 7-18 lat) – 25,0 zł/turę.
6. Udostępnienie 1 toru wodnego

- 70,0 zł/(60min)

7. Udostępnienie całego basenu

- 560,0 zł /60(min)

8. Udostępnienie całego brodzika

- 80 zł/60(min)

9. Udostępnienie całego basenu rekreacyjnego – 500 zł/60(min)
10.Udostępnienie ½ basenu rekreacyjnego – 200 zł/60(min)
11. Udostępnienie sauny:
- opłata za 1 min. poniżej 1 godz.
- 0,5 godz. - 5 osób
- 1 godz.
- 1 osoba
- 1 godz.
- 2 osoby
- 1 godz.
- 3 osoby
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12. Nauka pływania indywidualna po uprzednim umówieniu:
- 1 osoba – 40,0 zł./os/60min.
- 2 osoby – 70,0 zł. /60min.
- 3 osoby – 90,0 zł./60min.
13. Nauka pływania grupowa po uprzednim umówieniu:
- grupa od 4 do 12 dzieci szkolnych – 10,0 zł./os./60min.
- grupa od 4 do 12 dorosłych – 12 zł./os./60min.

Ceny obowiązujące na lodowisku
11. Bilet jednorazowy:
- normalny
- ulgowy
- normalny DKR 3+
- ulgowy DKR 3+
- normalny DKS

-

8,0 zł./turę*
5,0 zł./turę*
4,0 zł./turę*
2,50 zł./turę*
4,0 zł/turę*

12. Bilet jednorazowy do godz. 14.00
- normalny
- ulgowy
- normalny DKR 3+
- ulgowy DKR 3+
- normalny DKS

-

6,0 zł./turę
3,0 zł./turę
3,0 zł./turę*
1,50 zł./turę*
3,0 zł/turę*

13. Bilety wstępu zbiorowe dla szkolnych grup zorganizowanych liczących minimum 10
osób - w dni powszednie od otwarcia obiektu do godziny 14.00:
- normalny
6,00 zł./turę*/osobę
- ulgowy
3,00 zł./turę*/osobę
- opiekun grupy
bezpłatnie
14. Bilety rodzinne na halę lodowiska dla rodziny 4 lub więcej osobowej (tj. 2 rodziców +
min. 2 dzieci 7-18 lat lub 1 rodzic + min. 3 dzieci 7-18 lat) – 20 zł./turę.
15. Udostępnienie całego lodowiska

- 400,0 zł./60(min)

Ceny obowiązujące na Hali Basenów i Lodowiska Sztucznego
16. Jednorazowa opłata za karnet elektroniczny – 10,0 zł /szt.
17. Doładowanie karnetu elektronicznego na basen i lodowisko wynosi minimum 50 zł.,
pozostałe kwoty doładowań stanowią wielokrotność 50 zł. Każdorazowo wartość
doładowania zwiększa się o 10% .
18. Wstęp na Halę Basenów i Lodowiska Sztucznego dla dzieci do lat 6 – bezpłatnie,
z opiekunem powyżej 18 lat - wejście płatne zgodnie z cennikiem.

*) – tura na basenie i lodowisku liczy 70 minut i rozpoczyna się w chwili wejścia na obiekt

Id: D3659050-7EC2-40FD-B93B-67DB141B1837. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Cennik usług
Domu Sportu i Rehabilitacji z zespołem stadionów przy ul. Sportowej 26

1. Udostępnienie dużej hali sportowej:
a.

z użyciem światła

-

75,0 zł. /60min.

b.

bez użycia światła

-

60,0 zł. /60min.

2. Udostępnienie siłowni:
a.

pojedyncze osoby

-

3,0 zł. /60min.

b.

grupa powyżej 5 osób - 10,0 zł. /60min.

3. Udostępnienie sali Nr 112 (do siatkówki, koszykówki):
a.

z użyciem światła

-

35,0 zł. /60min.

b.

bez użycia światła

-

30,0 zł. /60min.

4. Udostępnienie sali Nr 213 (gimnastyczna):
a.

z użyciem światła

-

25,0 zł. /60min.

b.

bez użycia światła

-

20,0 zł./60min.

5. Udostępnienie jednej szatni przy korzystaniu z Hali sportowej 6. Udostępnienie jednej szatni przy korzystaniu z boiska -

20,0 zł.

20,0 zł.

7. Udostępnienie sali Nr 204 (judo, karate, sporty walki):
a.

z użyciem światła

-

25,0 zł. /60min.

b.

bez użycia światła

-

20,0 zł. /60min.

8. Zabiegi rehabilitacyjne - odnowa biologiczna:
a.

sauna z basenikiem

-

b.

odnowa biologiczna grupy - 150,0 zł./60 min.

c.

sauna

-

50,0 zł./60 min.
35,0 zł./60 min.
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9. Udostępnienie wolnych pomieszczeń w Domu Sportu:
a.

pokój Nr 12

-

20 zł./60min.

b.

pokój Nr 106

-

20 zł./60min.

c.

pokój Nr 108

-

20 zł./60min.

10. Udostępnienie stadionu piłkarskiego na:
a.

trening

-

200,0 zł./60min.

b.

mecz

-

400,0 zł./mecz

11. Udostępnienie stadionu treningowego na:
c.

trening

-

100,0zł./60min.

d.

mecz

-

150,0 zł./mecz

12. Udostępnienie placu treningowego między dwoma stadionami:
a.

trening

-

50,0 zł./60min.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Cennik usług
Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Kościuszki 32
1. Udostępnienie dużej hali sportowej:
a.

z użyciem światła

-

55,0 zł./60 min.

b.

bez użycia światła

-

40,0 zł./60 min.

2. Udostępnienie 1 szatni przy jednoczesnym korzystaniu z hali sportowej
-

20,0 zł.

3. Udostępnienie stadionu piłkarskiego na:
a.

trening

-

100,0 zł./60 min.

b.

mecz sparingowy, mistrzowski - 150,0 zł./mecz

4. Udostępnienie 1 szatni przy stadionie piłkarskim – 30,0 zł. za mecz/trening
5. Udostępnienie kortu tenisowego:
a.

bilet wstępu jednorazowy -

15,0 zł./60 min.

6. Udostępnienie sali bokserskiej – treningowej:
a.

z użyciem światła

-

40,0 zł./60 min.

b.

bez użycia światła

-

25,0 zł./60 min.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Cennik usług
Zespołu Basenów przy ul. Sobieskiego 14

1. Bilet wstępu normalny na cały dzień

-

10,0 zł.

2. Bilet wstępu ulgowy na cały dzień

-

6,0 zł.

3. Bilet wstępu normalny od godz. 15-tej do 18-tej -

6,0 zł.

4. Bilet wstępu ulgowy od godz. 15-tej do 18-tej

4,0 zł.

-

5. Bilet wstępu DKR3+ normalny

-

5,0 zł

6. Bilet wstępu DKR3+ ulgowy

-

3,0 zł

7. Bilet wstępu DKR3+ normalny w godz.15.00 – 18.00 - 3,0 zł.
8. Bilet wstępu DKR3+ ulgowy w godz.15.00 – 18.00

- 2,0 zł.

9. Bilet wstępu DKS normalny

- 5,0 zł

10. Bilet wstępu DKS normalny w godz. 15.00 – 18.00
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Cennik usług Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Parkowej 1
1. Udostępnienie stadionu piłkarskiego na:
a.

trening

-

200,0 zł. /60min.

b.

Mecz

-

400,0 zł. /mecz

c.

szatnia przy stadionie -

20,0 zł./mecz/trening

2. Udostępnienie stadionu treningowego – EUROBOISKO ze sztuczną nawierzchnią przy
ul. Kraszewskiego:
a.

trening

-

300,0 zł. /60min.

b.

Mecz

-

450,0 zł./mecz

c.

udostępnienie szatni -

20,0 zł/mecz/trening
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wykaz miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych udostępnianych
nieodpłatnie
1. Kompleks boisk sportowych „ORLIK”
2. Boisko Piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią ul. Cmentarna
3. Boisko sportowe wielofunkcyjne ul. Krasickiego
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