
  

UCHWAŁA NR XXXIII/443/2021  

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych 

pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2021r., poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. 

Dz. U. z 2021r., poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych 

użyteczności publicznej pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/225/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. 

w sprawie cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 października 2021r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzinie 

Anita Molicka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 1805



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIII/443/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 

z dnia 31 sierpnia 2021r. 

§ 1. Cennik Basenu Miejskiego „Świewoda” ul. Sulechowska 6. 

1. Cennik korzystania za godzinę pobytu na basenie miejskim: 

KATEGORIA DNI TYGODNIA 
GODZINY 

KORZYSTANIA 

CENA ZA 

1 GODZINĘ 

Szkoły podstawowe i przedszkola 

z Gminy Świebodzin 

(w ramach zorganizowanych zajęć) 

Poniedziałek - piątek 800 – 1500 2,00 zł 

Dzieci, młodzież szkolna, studenci do 

26 roku życia 

Poniedziałek – piątek 

800 – 2200 

6,00 zł 

Sobota, niedziela, święta 7,00 zł 

Emeryci, renciści i Świebodzińska 

Karta Seniora 

Poniedziałek – piątek 800 – 1500 5,00 zł 

Poniedziałek - piątek 1500 – 2200 7,00 zł 

Sobota, niedziela, święta 800 – 2200 7,00 zł 

Osoby niepełnosprawne 
Poniedziałek – piątek 

800 – 2200 
6,00 zł 

Sobota, niedziela, święta 7,00 zł 

Dorośli 

Poniedziałek - piątek 800 – 2200 10,00 zł 

Sobota, niedziela, święta 800 – 2200 11,00 zł 

Pakiet rodzina 

Poniedziałek – piątek 800 – 2200 
6,00 zł za 

osobę 

Sobota - niedziela 800 – 2200 
7,00 zł za 

osobę 

2. Każda następna minuta korzystania z basenu liczona jest proporcjonalnie do ceny biletu. 

3. Wstęp bezpłatny dla dzieci do lat 4 pod opieką rodziców. 

4. Wstęp ulgowy przysługuje za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja, 

Świebodzińska Karta Seniora, orzeczenie o niepełnosprawności). 

5. Opiekun osoby niepełnosprawnej uprawniony jest do takiej samej zniżki jak ta osoba. 

6. Pakiet rodzina obejmuje: osoba dorosła + dziecko i więcej, dwie osoby dorosłe +1 dziecko i więcej 

7. Cennik indywidualnych kart rabatowych: 

Rodzaj karty 

rabatowej 
Wartość Dni i godziny korzystania Cena zakupu 

Karta rabatowa 

50 zł 

Poniedziałek- niedziela i święta 800 – 2200 

45,00 zł 

100 zł 90,00 zł 

200 zł 180,00 zł 

Karta VIP 500 zł 430,00 zł 

8. Przy pierwszym zakupie karty pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata w wysokości 15zł. 

9. Karta przechodzi na własność klienta i może być dowolnie doładowywana. 
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10. Karta rabatowa klienta indywidualnego jest ważna bezterminowo. 

11. Grupy zorganizowane od 16 osób korzystają z 10% zniżki. 

12. Grupy zorganizowane, o których mowa w ust. 11 korzystają z basenu po wcześniejszym telefonicznym 

ustaleniu pobytu z kierownikiem basenu. 

13. Ust. 11 i 12 nie dotyczą szkół podstawowych z terenu Gminy Świebodzin. 

14. Cennik kart rabatowych dla firm: 

1) do 100 osób rabat 10% 

2) powyżej 100 osób rabat 15%. 

15. Firmowe karty rabatowe posiadają ważność użytkowania 1 rok od dnia jej wydania. 

16. Cennik wynajmu torów basenowych (60 min): 

Liczba osób Dni i godziny korzystania Cena 

Od 1 do 5 osób Poniedziałek - sobota 800 – 2200 20,00 zł 

Od 6 do 15 osób Poniedziałek - sobota 800 – 2200 40,00 zł 

17. .Cena wynajmu toru nie zawiera biletu wstępu na basen. 

18. Zniżki ujęte w § 5 ust. 2 i 3 dotyczą również wejścia na basen. 

§ 2. Cennik udostępniania Miejskiej Hali Sportowej ul. Zachodnia 74 w ramach wcześniejszej rezerwacji 

na wyłączność. 

KATEGORIA GODZINY KORZYSTANIA CENA 

Hala sportowa 

60 min 

Treningi 

(boisko, szatnia) 
100,00 zł 

Impreza sportowa 

(boisko, szatnia widownia) 
120,00 zł 

Impreza o charakterze innym niż sportowo-

rekreacyjna 

(boisko, szatnia widownia) 

120,00 zł 

24 godziny 
Kompleksowy najem hali sportowej (boisko, 

szatnie, widownia, zaplecze administracyjne) 
2 000,00 zł 

Sauna 60 min 
1 do 3 osób – 30,00 zł 

4 do 8 osób – 40,00 zł 

Siłownia 
60 min 5,00 zł 

Karnet miesięczny -nieograniczony 50,00 zł 

Tenis stołowy 60 min 
2 osoby 5,00 zł/ stół 

4 osoby – 10 zł/ stół 

Salka 

korekcyjna 
60 min 40,00 zł 

§ 3. Cennik udostępniania Stadionu Miejskiego ul. Sikorskiego 25 w ramach wcześniejszej rezerwacji na 

wyłączność. 

KATEGORIA GODZINY KORZYSTANIA CENA 

Płyta główna  

(boisko, trybuny, szatnia) 
60 min 150,00 zł 

Płyta boczna  

(boisko, szatnia) 
60 min 100,00 zł 
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Płyta treningowa nr 3 

60 min 50,00 zł 

60 min 

(imprezy o charakterze innym niż 

sportowo-rekreacyjne) 

150,00 zł 

24 godziny 

(imprezy o charakterze innym niż 

sportowo-rekreacyjne) 

1 500,00 zł 

Boisko do mini piłki nożnej 60 min 
20,00 zł 

30, 00 zł z oświetleniem 

Boisko asfaltowe 

60 min 50,00 zł 

60 min 

(imprezy o charakterze innym niż 

sportowo-rekreacyjne) 

100,00 zł 

24 godziny 

(imprezy o charakterze innym niż 

sportowo-rekreacyjne) 

1 000,00 zł 

Sala konferencyjna 60 min 100,00 zł 

§ 4. Cennik udostępniania Boisk Wielofunkcyjnych przy SP2 i kompleksu „Orlik 2012” przy SP 6 

w ramach wcześniejszej rezerwacji na wyłączność. 

KATEGORIA GODZINY KORZYSTANIA CENA 

Boisko do piłki nożnej 60 min 
50,00 zł 

70,00 zł z oświetleniem 

Boisko wielofunkcyjne 60 min 
30,00 zł 

50,00 zł z oświetleniem 

Cały kompleks 

(imprezy o charakterze innym niż 

sportowo-rekreacyjne) 

60 min 
200,00 zł 

250,00 zł 

§ 5. Udostępnianie na wyłączność obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

1. nieodpłatnie: 

1) publicznym szkołom i przedszkolom w dniach  nauki szkolnej, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Świebodzina w godzinach określonych w regulaminach obiektów. Pierwszeństwo korzystania z obiektu 

sportowego posiada szkoła, przy której obiekt jest zlokalizowany, 

2) indywidualnym osobom korzystającym z obiektów zewnętrznych (Stadion Miejski, boisko wielo-

funkcyjne przy SP2, boisko „Orlik 2012” przy SP6) godzinach otwarcia obiektów, zgodnie z grafikiem 

dostępności, 

2. 10% odpłatności: 

Klubom Sportowym spełniającym łącznie następujące warunki: 

1) działający na terenie Gminy Świebodzin; 

2) będące członkami Polskich Związków Sportowych lub uczniowskie kluby sportowe lub inne niż 

uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

3. 50 % odpłatności: 

Organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie-

działającym w celu osiągnięcia zysku w tym klubom sportowym innym niż wymienione w pkt 2, 

stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie Gminy Świebodzin. 
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4. odpłatnie 

1) publicznym szkołom i przedszkolom w dniach nauki szkolnej realizującym zorganizowaną naukę 

pływania w godzinach określonych w regulaminie basenu, 

2) osobom prawnym i osobom fizycznym w tym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz 

grupom zorganizowanym, 

3) szkołom publicznym w dniach nauki szkolnej, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina 

Świebodzin. 

5. W szczególnych przypadkach zwolnień z opłat może dokonać Burmistrz Świebodzina. 
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