
zARzĄDzENlE NR . ..h.qn.
PREZYDENTA MIA§TA PloTRKoWA TRYBUNALSK|EGo

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie

Ośrodka Spońu i Rekreacjiw Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie ań.4 ust.1 pkt 2 iust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o
gosPodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z2017 roku, poz.827) i ań. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2Q16 roku, poz.4 46 z póżn. zm.) Óraz § 1

uchwałY Nr XYll242l04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnla 28 stycznia 2OO4
roku zmienionej uchwałą Nr XlVl215/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19
wrzeŚnia 2007 roku w sprawie upowaznienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen
i oPłat za korzystanie z niektorych obiektów uzyteczności pubticzn ej zarządza się, co
następuje:

§1. \N zarządzeniu nr 385 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16
PaŹdziernika 2014 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i uządzeń
uzYtecznoŚci publicznej pozostających w tnruałym zaządzie Ośrodka Spońu i Rekreacji w
Piotrkowie Trybunalskim, zmienionym zarządzeniem nr 426 Prezy,denta Miasta Piotrkowa
TrYbunalskiego z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie
z obiektow i urządzeń uzyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka
lRortu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzeniem nr 168 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz zażądzeniem nr 344
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 wześnia 2016 roku w sprawie
ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektow i urządzeń uzyteczności publicznej
Pozostających w tnllałym zarządzie Ośrodka Spońu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
wprowadza się następujące zmiany:

1)

2)

3)

4)

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku
zaządzenia,
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku
zarządzenia,
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku
zaządzenia,
załącznik nr 11 otzymuje bzmienie określone w załączniku
zarządzenia

nr 1 do niniejszego

nr 2 do niniejszego

nr 3 do niniejszego

nr 4 do niniejszego

§2. Wykonanie zaządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Spońu i Rekreacji
w Piotrkowie Trybunalskim.

§3. Zaządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do Zaaądzenia
Prezydenta Miasta Fiotrkowa Trvbunalskieoo ,

rur ,§9hz onia ..l,!{..[§filPś\irĄ JĄĄĘi'

,lałącznik Nr 1 do Zaządzenia
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Nr 385 z dnia ,t6.10.2014 roku

CENNlK USŁUG
HAL! sPoRToWo-WlDoWlsKoWEJ,, RELAX,,
w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 6b

Lp. Wyszczególnienie Cena Uwagi

1. Szkoły publiczne: podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie, WTZ, UKS z terenu
Piotrkowa Trybunalskiego 1łs minut)

20,00 zł
30,00 zł.

po godz. 15.00 - 35,00 zł.

zajęcia lekcyjne
imprezy - mecze

2. Grupa min. 4 dzieciw wieku pzedszkolnym
(45 minut)

20,00 zł,
30,00 zł

zalęcia lekcyjne
imprezy

3. K!uby spońowe:
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski S.A
MKS PloTRKoWlANlN
MKs PloTRcoVlA

500,00 zł
300,00 zł
500,00 zł

ryczaft miesięczny

4. Kluby spońowe z terenu Piotrkowa
Trybunalskiego (45 minut)

30,00 zł
35,00 zł

Zajęcia treningowe
Zawody - mecze

5, Kluby spoza Piotrkowa Trybunalskiego,
zakłady pracy, osoby fizyczne (60 minut) 150,00 zł. zawody, treningi

6. Szkoły niepubliczne (45 minut) 100,00 zł. zajęcia lekcyjne

7. Sala konferencyjna 101i 102
(60 minut)

60,00 zł,
50,00 zł.

pienłsza godzina
każda następna

8, Sala 101 lub 102
(60 minut)

40,00 zł.
30,00 zł,

pienłsza godzina
każda następna

9. Sala rekreacyjna (siłownia) lub sauna

Rezerwacja sali rekreacyjnej (siłowni) lub
saunv (60 minut)

60,00 zł.
50,00 zł,
30,00 zł,
7,00 zł.

60,00 zł.

Karnet '14 wejśó
Karnet 10 wejśc
Karnet 5 wejśó

Bilet jednorazowy

,10. Dobowa rezerwacja Hali 1200,Q0 zł

11. Targi, choinki, wystawy
iwystepv (60 minut) 300,00 zł.

Z t*p. FRSZYD,

Awd{eej1

Ceny zawierają podatek VAT."

WlsHFR&fr



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
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"Załącznik Nr 2 do Zaządzenia

i i"r?8:liy |T.?f. j8TkowauTrYb u n a ls kie g o

CENNIK USŁUG KRYTEJ PŁYWALNI
osiR Piotrków Trybunatski u!. Betzacka 106 tel. 44732 - 68 - 17

\s

W godzinach

poniedziałek - piątek Sobota - Niedziela
Normalny Ulgowy Normalnv Ulgowy
powyżej

19 lat
3-19lat powyżej

60 lat
powyżej
19lat

3 - 19 lat powyżej
60 lat

6.30 - 14.00 8,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł. 9,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł,
14,00 _22,00 9,00 zł. 5,00 zł, 6,00 zł, 10,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł.

Karnety:
- karnet normalny
- karnet brązowy
- karnet srebrny

60,00 zł. (20% upustu) -ważny 2 miesiące
200,00 zł. (25% upustu) - ważny 4 miesiące
300,00 zł. ( 30% upustu) -ważny 8 miesięcy

- karnet złoty 4}o,0o ż. ( 35Yo upustu) - wazny 12 miesięcy
KarnetY WaŻne w dwóch pływalniach (ściąganie należności elektronicznie)

Płatn oŚĆ doko nywa na karnetam i. dotyczy WYŁĄCZN t E stawe k ce n n i kowych
wymienionych w tabeli 

-oraŻ odnońy biologicznej

1. Bilet gruPowY (grupa min. 4 osób) - 4,00 złlh za osobę - uczniowie szkół i przedszkoli
spoza miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2. Bilet szkolny do godz.1600 (grupa min. 4 osób) -2,5O złlhza osobę - uczniowie szkół i

przedszkoli z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3. Bilet rodzinny 10,00 zł (rodzic 6,00 złth, dziecko - 4,0O złth)4. osoby niepełnosprawne (wymagające pomocy opiekuna) - 2,0O złth

wejście opiekuna)
5. OsobY niePełnosprawne (na podstawie dokumentu potwierdzająceg o olzeczony stopień

niepełnosprawności) - 4,00 złlh
lndywidualna nauka pływania - 30,00 złlh
Aquaerobik - 12,00 złlh
UTW- 6,00 złlh
Nauka i doskonalenie pływania - 35,00 zł wpisowe miesięczne + każde jednorazowe
wejście zgodnie z cennikiem
Opłata za jeden tor - 60,00 złlh
Opłata za małą nieckę basenową - 80,00 złlh
Bilet KARTA PŁYWAKA - 2 złlh
Bilet STUDENT - 7złlh (do 25. roku życiazaokazaniem ważnej legitymacji studenckiej)
Weterani działań poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani w
działaniach poza granicami Państwa Polskiego - 5,00 złlh - na podstawie legitymacji
potwierdzającej status weterana

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia orazw czasie ferii zimowych, w terminie wyznaczonym dla
wojewÓdztwa łÓdzkiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 1B kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego

- Dz. U. Nr 46, poz, 432, z pożn. zm. wprowadza się sezonowe opłaty:
dzieci i młodzieŻ z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w godzinach 8.00_18.0o - 3,00 złlh

Cena za jedną godzinę (60 minut pobytu na basenie)

Ceny zawieĘą podatek VAT'

za osobę (bezpłatne

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14,



Załącznik Nr 3 do Zaządzenia
prezydenta Miasta piotrkowa Trvbunalskieoo
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,,Załącznik Nr4 do Zaaądzenia
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u n a ls kie g o

CENNIK USŁUG KRYTEJ PŁYWALN|
osiR Piotrków Trybunalski ut. Próchnika 8112, tel. 447g2-37-34

W godzinach

poniedziałek - piątek Sobota - Niedziela
Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
powyżej

19 lat
3-19lat powyżej

60 lat
powyżej

19 lat
3_19lat powyżej

60 lat
6.30 - 14.00 8,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł. 9,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł.

14.00 _22.00 9,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł. 10,00 zł. 5,00 zł. 6,00 zł.
Karnety:
- karnet normalny
- karnet brązowy
- karnet srebrny

60,00 zł. (20% upustu) - waźny 2 miesiące
200,00 zł. (25oń upustu) - ważny 4 miesiące
300,00 zł. (30% upustu) -ważny 8 miesięcy

- karnet złoty 400,00 zł. (35o/o upustu) - ważny 12 miesięcy
KarnetY waŻne w dwóch pływalniach (ściąganie należności etektronicznie)

PłatnoŚĆ dokonywana karnetami dotyczy VVYŁĄCZN! E stawek cen nikowych
wymienionych w tabeli oraz odnowy biologicznej

1) Bilet gruPoWY (grupa min. 4 osób) - 4,00 złth za osobę - uczniowie szkół i przedszkoli
spoza miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2) Bilet szkolnY do godz.1600 (grupa min.4 osób) - 1,5o złlhza osobę - uczniowie szkół i
pzedszkoli z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3) Bilet rodzinny 10,00 zł (rodzic 6,00 złlh, dziecko - 4,00 żlh)
4) lndywidualna nauka pływania - 30,00 złlh
5) Aquaerobik- 12,00 złlh
6) UTW - 6,00 złlh
7) Nauka i doskonalenie pływania - 35,00 zł wpisowe miesięćzne + każde jednorazowe

wejście zgodnie z cennikiem
8) osoby niepełnosprawne (wymagające pomocy opiekuna) 2,oo żlh za osobę

(bezpłatne wejście opiekuna)
9)

10)

11)

l2)
13)

14)

OsobY niePełnosprawne (na podstawie dokumentu potwierdzającego ożeczony stopień
niepełnosprawności) - 4,00 złlh
Opłata za jeden tor - 60,00 złlh
UKS "Delfin" (ryczałt. miesięczny) - 1500,00 zł.
Bilet KARTA PŁYWAKA - 2 złlh
Bilet STUDENT - 7złlh (do 25. roku życiaza okazaniem waznej legitymacji studenckiej)
Weterani działan poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani w
działaniach poza granicami Państwa Polskiego - S,OO złth - na podsiawie legitymacji
potwierdzającej status weterana

W okresie od '1 liPca do 3'1 sierpnia oraz w czasie ferii zimowych, w terminie wyznaczonym dla
wojewÓdztwa łódzkiego zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 1B
kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z poźn. zm.
wprowadza się sezonowe opłaty:
dzieci i młodzieŻ z terenu miasta Piotrkowa Trybunatskiego w godzinach 8.00-18.00 - 2,00 złlh

Cena za jedną godzinę (60 minut pobytu na basenie)

Ceny zawierają podatek VAT"



Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Piqtrkowa Trybuna[skiego l

Nr ...l..l......z dnia ...,'.,:...',".\},L.v.]lX l_, ' \

,,Zał. Nr 11 do Zaządzenia
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Nr 385 z dnia 16.,l0.20,14 roku

Cennik opłat

1.

300,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

300,00 zł

bezpłatnie
10,00 zł

bezpłatnie

2.

3,

4,

zakorzystanie z obiektu Stadionu Miejskiego, Zwirki 6

Boisko piłkarskie (1 godzina zegarowa):
a) płyta główna
b) płyta boczna l

c) płyta boczna z oświetleniem
d) płyta amatorska
e) płyta boczna ll
z wyłączeniem podmiotów z pkt. 5

Stadion LA (za miting 1 dzień wfazz niezbędnym ospzętem)

Bieżnia (1 osoba):
a) 1.godz zegarowa
b) każda następna godzina

Dzieci i młodzieŻ do lat 19 z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(zajęcia szkolne pod opieką pedagoga) do godz. 15.00

Boisko piłkarskie (1 godzina zegarowa) - kluby spońowe (osoby prawne, uczniowskie kluby
spońowe, stowarzyszenia) z terenu Piotrkowa Trybunalskiego
a) płyta główna
b) płyta boczna l

c) płyta amatorska
d) płyta boczna lI

Rozegranie meczu ligowego:
a) l liga - rozgrywki PZPN
b) ll liga - rozgrywki PZPN
c) lll liga - rozgrywki PZPN
d) lV liga - rozgrywkiZPN
e) Klasa okręgowa
f) A, B klasa

Salka konferencyjna (1 godz. zegarowa)

ZĄęcia lekkoatletyczne - dzieci i młodziez z piotrkowskich szkół (na podstawie waźnej legitymacji
szkolnej) - opłata miesięczna

Gennik wypożyczenia spzętu nagłaśniającego:

Wypozyczenie sprzętu wraz z obsługą

(w skład sprzętu nagłaśniającego wchodzą: Kolumny aktywne 4
bezprzewodowy Shure x 2, CD x 2, statywy do kolumn i mikrofonów)

5,00 zł

60,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

4.000,00 zł
3.000,00 zł
2.000,00 zł
1.000,00 zł

800,00 zł
600,00 zł

30,00 zł

150,00 złlgodz.

x 450 W, mixer 8 kanałów, mikrofon

7,

B.

Ceny zawierają podatek VAT.'


