
 

 

ZARZĄDZENIE NR 166/2022 

WÓJTA GMINY OSIECZNICA 

 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  

Gminy Osiecznica 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 679) w związku z uchwałą nr XXVII/153/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Osiecznica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. 

poz. 280) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektu krytej pływalni w Osiecznicy, należącej do Gminy 

Osiecznica, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, należących do Gminy Osiecznica, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów szkolnych, należących do Gminy Osiecznica, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 104/2021 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni, obiektów oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych 

użyteczności publicznej w Gminie Osiecznica. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Wójt Gminy Osiecznica: 

Waldemar Nalazek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 6607



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 166/2022 

Wójta Gminy Osiecznica 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI W OSIECZNICY  

§ 1. Ustala się ceny biletów za korzystanie z usług krytej pływalni w Osiecznicy: 

Lp. 
Limit 

czasu 
Rodzaj biletu 

Cena biletu brutto 

Poniedziałek

-Piątek 

dopłata za każde 

rozpoczęte  

6 min. powyżej 

limitu czasu 

Sobota, 

Niedziela  

i Święta 

dopłata za każde 

rozpoczęte  

6 min. powyżej 

limitu czasu 

1. 

1 godzina 

Bilet normalny 15,00 zł 1,50 zł 16,00 zł 1,60 zł 

2. Bilet ulgowy 12,00 zł 1,20 zł 13,00 zł 1,30 zł 

3. Bilet grupowy* 10,00 zł 1,00 zł 11,00 zł 1,10 zł 

4. 
Bilet normalny MIX 

(basen + sauna) 
20,00 zł 2,00 zł 21,00 zł 2,10 zł 

5. 
Bilet ulgowy MIX 

(basen + sauna) 
18,00 zł 1,80 zł 20,00 zł 2,00 zł 

6. 
Bilet specjalny 

normalny ** 
15,00 zł  16,00 zł  

7. 
Bilet specjalny 

ulgowy ** 
12,00 zł  13,00 zł  

8. Bilet senior**** 7,00zł  9,00 zł  

9. Bilet instruktorski*** 20,00 zł 2,00 zł 20,00 zł 2,00 zł 

10.  
Naliczanie minutowe 

sauna 
0,60 gr 

11. 

2 godziny 

Bilet normalny 25,00 zł 2,50 zł 26,00 zł 2,60 zł 

12. Bilet ulgowy 18,00 zł 1,80 zł 20,00 zł 2,00 zł 

13. Bilet grupowy 17,00 zł 1,70 zł 18,00 zł 1,80 zł 

14. 
Bilet normalny MIX 

(basen + sauna) 
30,00 zł 3,00 zł 31,00 zł 3,10 zł 

15. 
Bilet ulgowy MIX 

(basen + sauna) 
25,00 zł 2,50 zł 26,00 zł 2,60 zł 

*Grupa min. 10 osób (wymagany opiekun do grup dzieci i młodzieży do 20 roku życia) 

**Czas pobytu nieograniczony: obowiązuje 1 czerwca i dotyczy dzieci i młodzieży do 26 roku  życia  

za okazaniem legitymacji, 8 marca i dotyczy wszystkich kobiet oraz 10 marca i dotyczy wszystkich mężczyzn, 

oraz podczas wakacji i ferii zimowych, dotyczy dzieci i młodzieży do 26 roku życia za okazaniem 

legitymacji, dotyczy tylko korzystania z basenu, nie wiąże się z wejściem do sauny, tylko dla klientów 

indywidualnych. 

***Upoważnia do wejścia  instruktora prowadzącego prywatną lekcję pływania dla max. 2 osób bez 

rezerwacji torów, ale po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Osiecznicy. Osoby pobierające naukę kupują bilet zgodnie z cennikiem. 

****Od poniedziałku do piątku od 14,00 do 16,00 dla osób 60 + za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego wiek. 

§ 2. Zgodnie z umową nr 14/2016/W02 zawartą dnia 1.04.2016, ceny biletów i karnetów za korzystanie 

z usług krytej pływalni w Gminie Osiecznica przysługuje ulga 25% dla osób uczestniczących w Programie  

dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. 
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§ 3. 1. Ustala się ceny karnetów na krytej pływalni w Osiecznicy: 

Lp. Karnet Cena zakupu brutto Wartość 
Okres ważności  

od daty sprzedaży 

1. Kwotowy ZIELONY 50,00 zł 60,00 zł 30 dni 

2. Kwotowy BRĄZOWY 100,00 zł 125,00 zł 90 dni 

3. Kwotowy SREBRNY 200,00 zł 255,00 zł 120 dni 

4. Kwotowy ZŁOTY* 600,00 zł 850,00 zł 360 dni 

5. Karnet zakładowy indywidualne stawki ustalane z zakładami 

 * karnet ZŁOTY w cenie 500,00 zł promocja obowiązuje coroczne w terminie od 1 do 30 grudnia. 

§ 4. 1. Ustala się ceny rezerwacji na krytej pływalni w Osiecznicy: 

Lp. Rezerwacja Czas Cena brutto 

1. Cała hala basenowa max. 74 osoby 60 min 1000,00 zł 

2. Basen sportowy 60 min 500,00 zł 

3. Basen rekreacyjny 60 min 200,00 zł 

4. Tor na basenie sportowym max. 10 osób na torze* 60 min 80,00 zł 

5. Tor na basenie rekreacyjny max. 7 osób na torze* 60 min 40,00 zł 

* dla organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Osiecznica, których statutową działalnością 

jest działalność sportowa - rabat 50%. 

2. Przy wynajmowaniu toru lub całego basenu należy dodatkowo wykupić bilet wstępu na pływalnię. 

§ 5. Bilety ulgowe przysługują: 

1) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej); 

2) rodzina (min 2+1); 

3) emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji); 

4) osobom niepełnosprawnym (za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności). 

§ 6. Bezpłatne wejście na basen przysługuje:  

1) opiekunowi grupy (1 opiekun/10 osób); 

2) instruktorom prowadzącym zajęcia zorganizowane wg ustalonego rozkładu zajęć w ramach zawartych umów 

z Pływalnią lub na zlecenie Pływalni; 

3) opiekunowi osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej (nie więcej niż jeden opiekun na jedną osobę); 

4) opiekunowi osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby; 

5) weteranowi i weteranowi poszkodowanemu za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo  

do korzystania z uprawnień; 

6) dzieciom poniżej 4 roku życia. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166/2022 

Wójta Gminy Osiecznica 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ADMINISTROWANYCH 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSIECZNICY  

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z obiektów Gminy Osiecznica: 

Lp. Obiekt Wyszczególnienie Stawki brutto Uwagi 

1. 

Świętoszów – duża 

sala z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
700,00 zł za dobę 

350,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna + 

gaz + woda) zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 
zabawa sylwestrowa 1500,00 zł za dobę 

2. 

Tomisław – duża sala  

z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
700,00 zł za dobę 

350,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna + 

woda) zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 
zabawa sylwestrowa 1500,00 zł za dobę 

3. 

Osiecznica – sala 

 z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
400,00 zł za dobę 

200,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna) 

zgodnie ze wskazaniem 

stanu licznika 
zabawa sylwestrowa 1000,00 zł za dobę 

4. 

Przejęsław – sala  

z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
300,00 zł za dobę 

150,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna) 

zgodnie ze wskazaniem 

stanu licznika 
zabawa sylwestrowa 700,00 zł za dobę 

5. 

Ławszowa – sala  

z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
300,00 zł za dobę 

150,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna) 

zgodnie ze wskazaniem 

stanu licznika 
zabawa sylwestrowa 700,00 zł za dobę 

6. 

Parowa – sala 

 z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
400,00 zł za dobę 

200,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna) 

zgodnie ze wskazaniem 

stanu licznika 
zabawa sylwestrowa 1000,00 zł za dobę 

7. 

Ołobok – sala  

z pomieszczeniem 

socjalnym 

wynajem 
500,00 zł za dobę 

250,00 zł za pół doby 

plus opłaty za media 

(energia elektryczna + 

woda) zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 
zabawa sylwestrowa 900,00 zł za dobę 

8. 

Obiekty 

wyszczególnione  

w pkt 1 – 7 

wynajem sali na zajęcia 

zgodne z celami 

statutowymi Gminnego 

Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Osiecznicy 

40,00 zł za godzinę w tym opłata za media 

9. 

wynajem sali na zajęcia 

niezwiązane z realizacją 

celów statutowych 

Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  

w Osiecznicy 

70,00 zł za godzinę w tym opłata za media 

2. Podczas wynajmu świetlicy naczynia znajdują się w cenie wynajmu. 
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§ 2. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z boisk sportowych: 

Lp. Obiekt Wyszczególnienie Stawki brutto Uwagi 

1. 
Boisko sportowe  

w Tomisławiu 

wynajem boiska 50,00 zł za godzinę plus opłaty za media 

zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 

wynajem zaplecza 

sportowego (szatni) 
150,00 zł za godzinę 

2. 
Boisko sportowe  

w Osiecznicy 

wynajem boiska 100,00 zł za godzinę plus opłaty za media 

zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 

wynajem zaplecza 

sportowego (szatni) 
150,00 zł za godzinę 

3. 
Boisko sportowe  

w Parowej 

wynajem boiska 100,00 zł za godzinę plus opłaty za media 

zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 

wynajem zaplecza 

sportowego (szatni) 
80,00 zł za godzinę 

4. 
Boisko sportowe  

w Świętoszowie 

wynajem boiska 100,00 zł za godzinę plus opłaty za media 

zgodnie  

ze wskazaniem stanu 

licznika 

wynajem zaplecza 

sportowego (szatni) 
150,00 zł za godzinę 

5. 

Obiekty 

wyszczególnione  

w pkt 1 – 4 

wynajem boiska  

z zapleczem sportowym 

(szatnia) 

20,00 zł (jednostka 

treningowa, mecz, 

zajęcia sportowo – 

rekreacyjne)  

w tym opłaty za media  
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 166/2022 

Wójta Gminy Osiecznica 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SZKOLNYCH  

NA TERENIE GMINY OSIECZNICA  

§ 1. Ustala się następujące opłaty za wynajem obiektów administrowanych przez Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Osiecznicy, Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie, Szkołę Podstawową w Parowej 

oraz Szkołę Podstawową w Tomisławiu: 

Lp. Obiekt Stawki netto 

1. Hala sportowa 
35,00 zł za 1 godzinę na okres powyżej miesiąca 

50,00 zł za 1 godzinę na okres poniżej miesiąca lub jednorazowo 

2. 
Sala gimnastyczna w szkole 

podstawowej 

30,00 zł za 1 godzinę na okres powyżej miesiąca 

35,00 zł za 1 godzinę na okres poniżej miesiąca lub jednorazowo 

3. Sala dydaktyczna 35,00 zł za 1 godzinę 

4. Sala komputerowa 40,00 zł za 1 godzinę 

5. Stołówka 40,00 zł za 1 godzinę 

6. Hol 16,00 zł za 1 godzinę 

7. 
Powierzchnia pod automat 

spożywczy 
204,00 zł za miesiąc 

8. 
Powierzchnia pod działalność 

usługową 
250,00 zł za miesiąc 
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