
 
 

Zarządzenie nr 101/2021 
Burmistrza Zbąszynka 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie: cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/71/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zbąszynka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen 

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy 

Zbąszynek zarządzam, co następuje: 

§ 1. Za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych ustala się opłaty w wysokości: 

1. Hala sportowa:   

1) 80,00 zł brutto - 1 godz. 

2) 120,00 zł brutto - 1,5 godz. 

2. Siłownia: 

1) 10,00 zł brutto –  bilet jednorazowy; 

2) 7,00 zł brutto –  bilet jednorazowy, dla młodzieży uczącej się; 

3) 90,00 zł brutto – karnet miesięczny (nieograniczona liczba wejść); 

4) 60,00 zł brutto – karnet miesięczny (nieograniczona liczba wejść), dla młodzieży uczącej się; 

5) 50,00 zł brutto - 1 godz. (wynajem grupie zorganizowanej). 

Osoby legitymujące się Zbąszynecką Kartą Rodziny – „Rodzina na 5 plus”, Karta Seniora i Karta 

Dużej Rodziny za korzystanie z siłowni otrzymują ulgi w wysokości:  

- 50 % za zakup biletów jednorazowych; 

- 50 % za zakup biletów dla młodzieży uczącej się; 

- 50 % za zakup karnetu miesięcznego (nieograniczona liczba wejść); 

- 50 % za zakup karnetu miesięcznego (nieograniczona liczba wejść), dla młodzieży uczącej 

się. 

3. Kręgielnia:  

1) 30,00 zł brutto - 1 godz. za 1 tor od poniedziałku do czwartku; 

2) 50,00 zł brutto - 1 godz. za 1 tor od piątku do niedzieli; 

3) 50,00 zł brutto - 1 godz. za 2 tory od poniedziałku do czwartku; 

4) 80,00 zł brutto - 1 godz. za 2 tory od piątku do niedzieli. 

4. Salka wielofunkcyjna (piętro hala sportowa) –  30,00 zł brutto - 1 godz. 

5. Salka konferencyjna (piętro hala sportowa) – 30,00 zł  brutto - 1 godz. 

6. Noclegi - 40,00 zł brutto od osoby za dobę (obozy sportowe, grupy sportowe). 

7. Wynajem miejsca pod automat z napojami/słodyczami – 25,00 zł brutto - 1 miesiąc.  

8. Wynajem kortów tenisowych – 10,00 zł brutto - 1 godz. (1 kort). 

9. Salka Hercules (dom sportowca) - 25,00 zł brutto - 1 godz. 

10. Boisko trawiaste (z wyłączeniem gminnych jednostek i organizacji): 

1) 250,00 zł brutto – 1 godz. (płyta główna w Zbąszynku lub Dąbrówce Wlkp.); 

2) 350,00 zł brutto – 1,5 godz. (płyty główna w Zbąszynku lub Dąbrówce Wlkp.); 

3) 200,00 zł brutto – 1 godz. (płyta treningowa w Zbąszynku); 

4) 300,00 zł brutto – 1,5 godz. (płyta treningowa w Zbąszynku). 



11. W przypadku organizacji zajęć udział w zajęciach grupowych dedykowanych dla osób 

dorosłych:  

1) 15,00 zł brutto – bilet jednorazowy; 

2) 50,00 zł brutto – karnet wejściowy (4 wejścia na zajęcia); 

3) 90,00 zł brutto – karnet wejściowy (8 wejść na zajęcia); 

4) 120,00 zł brutto – karnet wejściowy (12 wejść na zajęcia). 

12. W przypadku organizacji zajęć za udział w zajęciach grupowych dedykowanych dla dzieci do 

18 roku życia:  

1) 25,00 zł brutto – karnet OPEN 

13. Wynajem sali w budynku na boisku sportowym w Dąbrówce Wlkp.: 

1) 250,00 zł plus podatek VAT 

14. Wynajem lokalu użytkowego w budynku Domu Sportowca na prowadzenie działalności 

gastronomicznej: 

1) 7,00 zł plus podatek VAT miesięcznie – 1 m2 powierzchni. 

15. Wynajem gruntu lub dzierżawa na prowadzenie ogródków piwnych: 

1) 2,50 zł plus podatek VAT miesięcznie - 1 m2 powierzchni. 

§ 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Zbąszynka na wniosek zainteresowanego, może 

odstąpić od pobierania opłat lub obniżyć stawkę odpłatności.  

§ 3. Dopuszcza się możliwość nieodpłatnego udostępniania obiektów na działalność prowadzoną 

przez gminne jednostki organizacyjne, w tym jednostki oświatowe. 

§ 4. Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

§ 5. Traci moc: Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Zbąszynka z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie 

cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Zbąszynku. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 


