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UCHWAŁA NR V/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat brutto za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz wysokości opłat brutto za usługi dodatkowe. Cennik opłat stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zmiany wysokości opłat za 

korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz usług 
dodatkowych. Zmiana opłat nie może przekraczać 20% opłaty aktualnie obowiązującej. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do ustalania wysokości 
promocyjnych opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 
na zasadach określonych w pkt. 3. 

3. Czas promocji o której mowa w pkt. 2 nie może przekroczyć 14 dni. 
Promocja może dotyczyć wyłącznie dzieci i młodzieży do 20 roku życia. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Tracą moc uchwały: Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 
2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, Nr XXXIII/196/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska 
w Swarzędzu oraz Nr XLI/248/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wypożyczalni sprzętu sportowego 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik do Uchwały Nr V/20/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 11 stycznia 2011 r.

1. Pływalnia "Wodny Raj" w Swarzędzu 

1.1 Kompleks basenowy: 

 
Dzień 

tygodnia Godzina Normalny Ulgowy* 

Poniedziałek 
– 

Piątek

6.30 – 8.00 

8.00 – 14.00 

14.00 – 16.00 

16.00 – 21.00 

21.00 – 22.00

10 zł/os./godz. 
(17 gr./min.) 

7 zł/os/godz. 
(12 gr./min.) 

10 zł/os./godz. 
(17 gr./min.) 

13 zł/os/godz. 
(22 gr./min) 

10 zł/os./godz. 
(17 gr./min.) 

7 zł/os./godz. 
(12 gr./min.) 

5 zł/os/godz. 
(8 gr./min.) 

7 zł/os./godz. 
(12 gr./min.) - 

-

5 zł/os/godz. 
(8 gr./min.) 

Sobota, 
Niedziela 
i Święta

6.30 – 9.00 

9.00 – 21.00 

21.00 – 22.00

10 zł/os./godz. 
(17 gr./min.) 

13 zł/os/godz. 
(22 gr./min) 

10 zł/os./godz. 
(17 gr./min.) 

8 zł/os/godz
(13gr/min)

-

-

Zorganizowane grupy szkolne tylko w dniach nauki szkolnej do godz. 16.00: 
- uczniowie 5 zł/os./45 min. (opiekun na 15 osób bezpłatne wejście) 

Dzieci do lat 3 korzystają z basenu bezpłatnie w specjalnych pielucho majtkach. 

*/ Bilety ulgowe przysługują: 

1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

2) osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, 

3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności. 
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4) bilety promocyjne 

 
Dzień tygodnia Godzina Bilet bez ograniczeń 

Pon. - Niedz. 6:30 - 22:00 30 zł
Bilet rodzinny 

1 Rodz. + 1 Dziec. – 23 zł
1 Rodz. + 2 Dziec. – 33 zł
1 Rodz. + 3 Dziec. – 43 zł
2 Rodz. + 1 Dziec. – 36 zł
2 Rodz. + 2 Dziec. – 46 zł

Pon. - Niedz. 6:30 - 22:00

2 Rodz. + 3 Dziec. – 56 zł

Bilet bez ograniczeń uprawnia do jednorazowego wstępu na halę basenową. 

Bilet rodzinny obejmuje dzieci do lat 13. 

Minimalny czas korzystania z pływalni przy opłacie gotówką – 1 godzina (60 minut). 

Za każdą przekroczoną minutę pobytu obowiązuje dopłata wg cennika. 

1.2 Karnety abonamentowe 

 
Wartość karnetu Cena do zapłaty Okres wykorzystania 

110 zł 100 zł 90 dni
220 zł 200 zł 90 dni
330 zł 300 zł 120 dni
440 zł 400 zł 150 dni
550 zł 500 zł 180 dni

1.3 Nauka pływania 

Grupy szkolne: 10 zł/os./45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen 5 zł i za 
instruktora 5 zł) 

Grupy pozaszkolne (8 – 12 osób), cykl 20 zajęć: 

- dzieci: 17 zł/os./45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

- dorośli: 20 zł/os./45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

Grupy zorganiazowane bez nauki pływania: 6zł/os./45 min. 

1.4 Indywidualna nauka pływania: 
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- dla jednej osoby 50 zł/45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

- dla dwóch osób łącznie 70 zł/45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

- dla trzech osób łącznie 90 zł/45 min. (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

1.5 Sauna: 

- 0,35 zł/1 min. 

1.6 Aerobik na sali fitness 

- 15 zł/os./45 min. (przy 1 wejściu na salę) 

- 12 zł/os./45 min. (przy 4 wejściach na salę) 

1.7 Aerobik w wodzie: 

- 28 zł/os./45 min. (przy 1 wejściu na basen) 

- 25 zł/os./45 min. (przy 4 wejściach na basen) 

1.8 Masaż: 

- klasyczny 1,50 zł/min. 

- aromaterapeutyczny 1.80 zł/min. 

- kamieniami 2,00 zł/min. 

1.9 Kręgle: 

1 tor – 12 zł/30 min. i 17 zł/60 min. (poniedziałek – piątek) 

1 tot - 17 zł/30 min. i 22 zł/60 min. (sobota, niedziela i święta) 

1.10 Wynajem sali konferencyjnej i sali fitness na pływalni: 

- 60 zł/godz. 

1.11 Imprezy urodzinowo: 
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– imieninowe dla dzieci i młodzieży: 

- 27 zł/osobę (jubilat zwolniony z opłaty) 

1.12 Półkolonie (5 dni): 

- zimowe 190 zł/os. 

- letnie 220 zł/os. 

1.13 Wynajem hali basenowej i torów 

- hala basenowa 1230 zł/60 min. 

- 1 tor 150 zł/60 min. 

1.14 Dodatkowe opłaty 

- za zagubiony kluczyk do szafki – 90 zł - za zagubiony żeton do szatni – 30 zł 

2. Hala sportowa 

2.1 Korzystanie z sal sportowych: 

- duża sala - 110 zł/godz. 

- mała sala - 65 zł/godz. 

- hala sportowa - 160 zł/godz. 

3. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią 

3.1 Korzystanie z boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią: 

- boisko - 30 zł/godz. 

4. Lodowisko 

4.1 Korzystanie z lodowiska: 

 
Dzień tygodnia Normalny Ulgowy* Bilet szkolny 
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Poniedziałek-Piątek 10 zł/os./sesja 1,5h 8 zł/os./sesja 1,5h 
Sobota, Niedziela i Święta 11 zł/os./sesja 1,5h 9 zł/os./sesja 1,5h 

5 zł/os./sesja 1,5h

*/ Bilety ulgowe przysługują: 

1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

2) osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, 

3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności. 

4.2 Indywidualna nauka jazdy na łyżwach: 

- dla jednej osoby 45 minut – 50 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko) 

- dla dwóch osób 45 minut – 70 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko) 

- dla trzech osób 45 minut – 90 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko) 

4.3 Dodatkowe opłaty: 

- wypożyczenie łyżew – 5 zł 

- ostrzenie łyżew – 8 zł 

- za zagubiony żeton – 20 zł 

- za zagubienie łyżew – 200 zł 

5. Pozostałe usługi 

5.1 Wypożyczenie sprzętu sportowego: 

 
Rodzaj sprzętu 1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz.

Rower 6 zł 12 zł 15 zł 18 zł 20 zł
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat za usługi 
o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. Wobec wzrostu kosztów utrzymania obiektów Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, w tym wzrostu podatku VAT, konieczne jest 
ustalenie nowych opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Centrum. Środki 
finansowe na pokrycie wynajmu sal sportowych i za korzystanie z innych obiektów 
sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów z siedzibą na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz, dla dzieci i młodzieży korzystającej z boisk w godzinach ogólnodostępnych, dla 
osób uczestniczących w imprezach i turniejach sportowych organizowanych przez Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu zostaną przekazane zainteresowanym podmiotom po 
złożeniu zapotrzebowania do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na wykonanie 
wskazanych usług. 


