
U C H W A Ł A Nr 87 / X / 2007 

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

z dnia 27 sierpnia 2007 roku 
 

w sprawie  wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-
rekreacyjnych uŜyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu                       
i Rekreacji  we Włocławku. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 121 poz. 770;  Nr 106 poz. 679; 1998 r. Nr 106 

poz. 668; 2002 r. Nr 113 poz. 984; 2003 r. Nr 96 poz. 874  i Nr 199, poz. 1937)  

uchwala się, co następuje: 

 

§1.1.Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych uŜyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji we Włocławku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1- Nr 4  

do niniejszej uchwały. 

2.Opłaty,o których mowa w ust.1  powiększa się o naleŜny podatek VAT. 

§2. Ilekroć w załącznikach nr 1-4 niniejszej uchwały jest mowa o: 

 treningu – naleŜy rozumieć jednostkę 45-minutową planowanych, systematycznych zajęć 
prowadzonych pod nadzorem wykwalifikowanych osób zatrudnionych w tym celu, bez 

udziału publiczności ; 

 imprezie – naleŜy przez to rozumieć planowane zajęcie obiektu przez organizatora  
na podstawie umowy z OSiR-em, którego celem jest odbycie się spotkania lub widowiska  

z udziałem publiczności bądź bez udziału publiczności odpłatnym lub darmowym ; 

 zarządcy – naleŜy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka, który na podstawie pełnomocnictw 
działa w imieniu właściciela Gminy Miasto Włocławek ; 

 organizatorze – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która na mocy 
podpisanej umowy dzierŜawy korzysta w określonym celu z usług OSiR-u ; 

 jednostce kultury fizycznej – naleŜy przez to rozumieć stowarzyszenie, bądź klub sportowy 
w rozumieniu Ustawy o kulturze fizycznej, prowadzące działalność w zakresie sportu,  

mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Włocławek . 

§ 3. Jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów 

       publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, korzystające z obiektów  i    

        urządzeń sportowo-rekreacyjnych w związku z realizacją zadań publicznych wnoszą 

        opłaty w wysokości  1 %  opłat ustalonych w załącznikach Nr 2 i 4. 

§ 4. Prezydent Miasta Włocławek moŜe zastosować obniŜenie opłaty , o której mowa w  

       załączniku  Nr 2 niniejszej uchwały, w wysokości do 50%  opłaty, na uzasadniony  

       wniosek podmiotów. 

 §5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 §6. Traci moc Uchwała Nr 67/XXV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 października 

        2004 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu 

         i Rekreacji we Włocławku zmieniona Uchwałą  Nr 104/XXVI/2004 Rady Miasta 

        Włocławek z dnia 22 listopada 2004 roku , Uchwałą Nr 92 / XXXIV /2005 Rady Miasta 

        Włocławek z dnia 30 maja 2005 roku , Uchwałą Nr 116/XXXIX/2005 Rady Miasta 

        Włocławek z dnia 5 września 2005 roku i Uchwałą Nr 18/XLVI/2006 Rady Miasta 

        Włocławek z dnia 13 marca 2006 roku, w zakresie opłat za korzystanie z usług Ośrodka  

        Sportu i Rekreacji we Włocławku. 



§ 7.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

      2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

          Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

 

Rafał Sobolewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku funkcjonuje jako jednostka 

budŜetowa. Uchwała 67/XXV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia                  

11 października 2004 roku określa zasady i wysokość opłat za korzystanie          

z usług OSiR. Od tego czasu uchwała zmieniana była wielokrotnie. W związku               

z zamontowaniem oświetlenia na płycie głównej boiska przy ul. Leśnej 53 A          

i boiskach treningowych o nawierzchni syntetycznej zachodzi konieczność 

ustalenia kolejnych opłat za korzystanie z tych obiektów. Wprowadzenie 

jednolitego tekstu uchwały pozwoli na sprawne i przejrzyste korzystanie            

z cennika OSiR-u. Uchwała w przedłoŜonym brzmieniu zawiera dotychczasowe 

unormowania i uzupełnia sposób pobierania opłat dotychczas nie ustalonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1  
Do Uchwały Nr 87/X/2007 
Rady Miasta Włocławek 
z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

 

 

 

Ustala się  wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla jednostek 

kultury fizycznej.  

 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Mistrzów przy Al. Chopina 8 

       w następujących wysokościach: 

 

OBIEKT – SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
 

1. Parkiet sportowy 

1.1. trening                  5,00 zł/45 min. 

1.2.wynajem jednodniowy ( 14h- 8.00-22.00)                    500,00 zł 

 za kaŜdy następny dzień                     300,00  zł 

 

2. Szatnia      

2.1. trening                   2,25 zł /2 h 

3. Sala konferencyjna                          7,50 zł/ 4 h  

4 .Siłownia                 2,50 zł/45 min. 

5.Sauna                  2,50 zł/1,5 h (6 osób) 

6.Holl                  0,15 zł/m
2
 

 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej przy Al. Chopina 12  

       w następujących wysokościach: 

 

 

OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
1/ Parkiet główny: 

1.1.trening              3,50 zł/45 min. 

1.2.wynajem obiektu na czas 

1.2.1.do 4 godzin             75,00 zł 

1.2.2.do12 godzin             100,00 zł 

1.2.3. powyŜej 12 godzin          125,00 zł 

1.2.5. za kaŜdy następny dzień      50,00 zł   

 

2/ Szatnia 

2.1. 1,50zł / 2 h 

3/ Siłownia                 1,50 zł/45 min 

4/Scena                   0,75 zł/ 45 min. 

5/Sala konferencyjna                2,50 zł/4 h 

 

§ 3. Ustala się opłaty za korzystanie z krytej pływalni przy Al. Chopina 10 

       w następujących wysokościach: 

 



OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
 

1/ Basen Główny 

 * bilet normalny              0,30 zł/45 min. 

 * bilet dla dzieci i młodzieŜy
*
           0,20 zł/45 min. 

 * karnet miesięczny normalny       1,20 zł 

* karnet miesięczny dla dzieci 

   i młodzieŜy         0,80 zł 

1.1. Wynajem obiektu                         15,00 zł/45 min. 

 

2/ Basen Mały 

 * wynajem obiektu                        4,00 zł/45 min. 

3/ Sauna                           0,45 zł/45 min. 

4/ Siłownia dla kobiet 

 * bilet                          0,40 zł 

 * karnet miesięczny                       2,50 zł 

4.1. MasaŜ magnetyczny                       0,15 zł/cykl 

4.2. MasaŜ wibracyjny                     0,15 zł/cykl 

 

* Bilet dla dzieci i młodzieŜy przysługuje: 

 1/ dzieciom w wieku przedszkolnym 

 2 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 3/ uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym 

 4/ studentom studiów dziennych 

§ 4. Ustala się opłaty za korzystanie ze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz  

      z zapleczem  socjalnym przy ul. Leśnej 53 A w następujących  wysokościach: 

 

OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
1/ Płyta Główna 

1.1. trening       15,00 zł/45 min 

1.2 .oświetlenie-trening     75,00 zł/45 min 

1.3. wynajem obiektu –mecz     30,00 zł/150 min. 

1.4. oświetlenie meczowe     300 zł/150 min. 

2/Szatnia        2,25 zł/2 h 

3/Boisko treningowe trawiaste 

3.1. trening       2,50 zł/90 min. 

4/ Sala konferencyjna                         5,00 zł/4h 

5/Sauna                          3,50 zł/90 min. 

6/ Boisko o nawierzchni syntetycznej 

6.1. trening                     11,25 zł/90 min.  

6.2. mecz              25,00 zł/150 min. 

6.3. oświetlenie- trening            60,00  zł/45 min. 

6.4. oświetlenie – mecz          150,00 zł/150 min. 

W przypadku zabezpieczenia oświetlenia imprezy przez agregat prądotwórczy do  ww. pozycji 

cenowych naleŜy doliczyć całkowity koszt wynajmu agregatu z paliwem i transporterem. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2                                                                                               
Do Uchwały Nr 87/X/2007 
Rady Miasta Włocławek 
z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

 

 

Ustala się  wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów zarządcy dla 
podmiotów nie objętych załącznikiem Nr 1 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Mistrzów przy Al. Chopina 8  

       w następujących wysokościach: 

OBIEKT – SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
 

3. Parkiet sportowy 

1.1. trening                  100,00 zł/45 min. 

1.2.wynajem jednodniowy ( 14h- 8.00-22.00)                    10.000,00 zł 

 za kaŜdy następny dzień                       6.000,00  zł 

 

4. Szatnia      

2.1. trening                   45,00 zł /2 h 

3. Sala konferencyjna                        150,00 zł/ 4 h  

4 .Siłownia                 50,00 zł/45 min. 

5.Sauna                  50,00 zł/1,5 h (6 osób) 

6.Holl                    3,00 zł/m
2
 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej przy  

      Al. Chopina 12 w następujących wysokościach: 

 

OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
1/ Parkiet główny: 

1.1.trening              70,00 zł/45 min. 

1.2.wynajem obiektu na czas 

1.2.1.do 4 godzin             1.500,00 zł 

1.2.2.do12 godzin             2. 000,00 zł 

1.2.3. powyŜej 12 godzin          2.500,00 zł 

1.2.5. za kaŜdy następny dzień      1.000,00 zł   

 

2/ Szatnia            30,00 zł / 2 h 

3/ Siłownia               30,00 zł/45 min 

4/Scena                  15,00 zł/ 45 min. 

5/Sala konferencyjna                50,00 zł/4 h 

 

§ 3. Ustala się opłaty za korzystanie z krytej pływalni przy Al. Chopina 10  

       w następujących wysokościach: 

 

OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
 

1/ Basen Główny 

 * bilet normalny              6,00 zł/45 min. 

 * bilet dla dzieci i młodzieŜy
*
            4,00 zł/45 min. 

 * karnet miesięczny normalny       24,00 zł 



* karnet miesięczny dla dzieci 

   i młodzieŜy         16,00 zł 

1.1. Wynajem obiektu                        300,00 zł/45 min. 

 

2/ Basen Mały 

 * wynajem obiektu                        80,00 zł/45 min. 

3/ Sauna                             9,00 zł/45 min. 

4/ Siłownia dla kobiet 

 * bilet                          8,00 zł 

 * karnet miesięczny                     50,00 zł 

4.1. MasaŜ magnetyczny                      3,00 zł/cykl 

4.2. MasaŜ wibracyjny                     3,00 zł/cykl 

 

* Bilet dla dzieci i młodzieŜy przysługuje: 

 1/ dzieciom w wieku przedszkolnym 

 2 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych 

 3/ uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym 

 4/ studentom studiów dziennych 

§ 4. Ustala się opłaty za korzystanie ze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz  

      z zapleczem  socjalnym przy ul. Leśnej 53 A w następujących  wysokościach: 

 

OBIEKT-SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 
1/ Płyta Główna 

1.1. trening       300,00 zł/45 min 

1.2. oświetlenie-trening     75,00 zł/45 min 

1.3. wynajem obiektu –mecz     600,00 zł/150 min. 

1.4. oświetlenie- mecz      300 zł/150 min. 

2/Szatnia        45,00 zł/2 h 

3/Boisko treningowe trawiaste 

3.1. trening       50,00 zł/90 min. 

4/ Sala konferencyjna                       100,00 zł/4h 

5/Sauna                          70,00 zł/90 min. 

6/ Boisko o nawierzchni syntetycznej 

6.1. trening                     225,00 zł/45 min.  

6.2. mecz              500,00 zł/150 min. 

6.3. oświetlenie- trening              60,00 zł/45min. 

6.4. oświetlenie – mecz            150,00 zł/150 min. 

 

 

7. W przypadku konieczności zabezpieczenia oświetlenia imprezy przez agregat prądotwórczy 

do ww. pozycji cenowych naleŜy doliczyć całkowity koszt wynajmu agregatu z paliwem i 

transportem. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
Do Uchwały Nr 87/X/2007 
Rady Miasta Włocławek 
z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

 

  
 
 
 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z  urządzeń sportowo-rekreacyjnych  zarządcy  
       w następujących wysokościach: 

 

 1/ wypoŜyczenie kajaka       8,00 zł/60 min. 

           4,00 zł/30 min. 

 2/ wypoŜyczenie roweru wodnego    10,00 zł/60 min. 

          5,00 zł/30 min. 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z pomieszczeń w obiektach zarządcy w następujących 
       wysokościach: 

 

 1/pomieszczenia biurowo-administracyjne
*
 4 ,00 zł/m

2
/m-cznie 

 2/pomieszczenia biurowo-administracyjne 5,00 zł/m
2
/m-cznie 

* dotyczy jednostek kultury fizycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 4  

Do Uchwały Nr 87/X/2007 

Rady Miasta Włocławek 

z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach   

zarządcy podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach: 
  

1. Reklamy zewnętrzne 

1.1. Reklamy zewnętrzne stałe 

RODZAJ MIEJSCE LOKALIZACJI WYSOKOŚĆ OPŁATY 
1. Reklama wymagająca     

pozwolenia na budowę 

Widoczna  z trasy A-1                      25,00 zł/m
2
/m-c 

 Inne                        5,00 zł/m
2
/m-c 

2. Reklama bez pozwolenia     

na budowę 

Widoczna z trasy A-1                       10,00 zł/m
2
/m-c 

 Inne                         5,00 zł/m
2
/m-c 

1.2. Reklamy zewnętrzne jednorazowe umieszczane okazjonalnie podczas imprez 

organizowanych: 

* poza obiektami zarządcy (np. parkingi, tereny zielone)  -   25,00 zł/m
2 

* 
na obiektach zarządcy (np. hala, stadion)   -   45,00 zł/m

2
 

2. Reklamy wewnętrzne 

2.1. Reklamy wewnętrzne stałe 

* w Hali Mistrzów przy Al. Chopina 8    - 500,00 zł/m
2
/m-c 

* w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Chopina 12  -   50,00 zł/m
2
 

* kryta pływalnia       -   50,00 zł/m
2
 

2.2. Za umieszczenie reklam jednorazowych ustala się opłatę zryczałtowaną  

* od organizatora imprezy-niezaleŜnie od ilości reklam i ich powierzchni w czasie    

jednej imprezy       - 500,00 zł/dzień 

2.3. Za uruchomienie stoiska lub innych form reklamowych poza terenem areny 

sportowej        -   50,00 zł/szt. 

§ 2. Ustala się opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń w następujących 

        wysokościach: 

 

FORMAT CENA PODSTAWOWA 
A-3 1,80 
A-2 2,50 
A-1 3,50 
A-0 6,00 
2A-0                      10,00 

 
Cena podstawowa – obowiązuje dla plakatów, których  ekspozycja wynosi od 1-7 dni 
włącznie. JeŜeli ekspozycja  trwa od 8 do 14 włącznie naleŜy doliczyć  25 % wartości   

od ceny podstawowej razem z VAT-em. 

Superekspres – termin wykonania zlecenia w ciągu 24 godzin – dodatkowa opłata stanowi 
100 % ceny podstawowej  

Ekspres – termin wykonania zlecenia w ciągu 48 godzin – dodatkowa opłata stanowi 50 % 
ceny podstawowej  

Półekspres – termin wykonania zlecenia w ciągu 72 godzin – dodatkowa opłata stanowi 25 % 
ceny podstawowej.  



 


