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ZARZĄDZENIE  Nr Or.0050.11.2017  

Burmistrza Gogolina 

z dnia 11.01. 2017 

 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 t.j.)  

uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin nr XXX/229/97 z dnia 13.08.1997r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publiczne oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin nr XXV/263/2012 z 

dnia 05.12.2012r. w sprawie korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń i 

Uchwałą nr XLIV/406/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 maca 2014r. w sprawie 

przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,  Burmistrz Gogolina 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się ceny minimalne brutto za godzinę korzystania z krytej pływalni w następującej 

wysokości: 

 

 
Wstęp na basen 

 

1) jednorazowy bilet wstępu normalny 8,50 zł 

2) jednorazowy bilet wstępu ulgowy 6,00 zł 

3) jednorazowe wejście na pływalnię w ramach   

    wykupionego karnetu – normalny 
7,00 zł 

4) jednorazowe wejście na pływalnię lub saunę dla 

mieszkańców gminy Gogolin posiadających Opolską 
Kartę Rodziny i Seniora 

3,00 zł 

5) jednorazowy bilet wstępu  do sauny             8,50 zł 

6) jednorazowa usługa basenowa – wejście do sauny               

    w ramach karnetu 
7,00 zł 

7) opłata za wynajem i  korzystanie z brodzika pływalni  

    krytej dla firm 
45,00 zł 

8) opłata za wynajem i korzystanie z pływalni krytej dla  

    szkół gminy  Gogolin 
150,00 zł 

9) opłata za wynajem i korzystanie z pływalni krytej dla  

    klubów  sportowych gminy Gogolin 
165,00 zł 

10)opłata za wynajem i korzystanie z pływalni krytej   

  
210,00 zł 

11) opłata za wynajem i korzystanie z jednego toru   

     pływalni krytej 
52,50 zł 
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§ 2 

Ustala się ceny minimalne brutto za  zajęcia prowadzone na krytej pływalni w następującej 

wysokości: 

 

 
Cena za zajęcia 

 

1) Miesięczny karnet za zajęcia z instruktorem dla 

seniorów  
20 zł 

2) Miesięczny karnet za kurs z instruktorem dla 

dorosłych – 1 godzina zajęć w tygodniu 
50 zł 

3) Miesięczny karnet za kurs z instruktorem dla 

dorosłych – 2 godziny zajęć w tygodniu 
100 zł 

4) Opłata za kurs nauki pływania z instruktorem dla 

dzieci – 12 zajęć 
250 zł 

5) Opłata dla klientów kursu pływania dla dzieci – 

kontynuacja - 10 zajęć 
180 zł 

6) Opłata dla klientów kursu pływania dla dzieci – 

doskonalenie - 10 zajęć 
180 zł 

7) Miesięczny karnet na Aqua-aerobic 1 raz w 

tygodniu 
50 zł 

8) Miesięczny karnet na Aqua-aerobic 2 razy w 

tygodniu 
100 zł 

 

§ 3 

Ustala się ceny minimalne brutto za wejście i korzystanie z basenu zewnętrznego w Gogolinie 

w następującej wysokości: 

 

1) jednorazowy bilet wstępu normalny 8,00 zł 

2) jednorazowy bilet wstępu ulgowy 4,00 zł 

3) jednorazowy bilet wstępu normalny dla mieszkańców gminy 

Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora 
2,00 zł 

4) jednorazowy bilet wstępu normalny po godz. 1600 4,00 zł 

5) jednorazowy bilet wstępu ulgowy po godz. 1600 2,00 zł 

6) jednorazowy bilet wstępu dla mieszkańców gminy Gogolin 

posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora po godz. 1600 
1,00 zł 

7) opłata za korzystanie z szafki do 8 godzin 1,00 zł 

8)opłata za godzinę korzystania ze sprzętu sportowego(piłki, rakiety) 1,00 zł 

 

§ 4 

Ustala się ceny minimalne brutto za wejście i korzystanie z basenu zewnętrznego w Kamieniu 

Śląskim w następującej wysokości: 

 

1) jednorazowy bilet wstępu normalny 4,00 zł 

2) jednorazowy bilet wstępu ulgowy 2,00 zł 

3) jednorazowy bilet wstępu dla mieszkańców gminy Gogolin 

posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora 
1,00 zł 

 

§ 5 

1. Do bezpłatnego wstępu na krytą pływalnię i baseny zewnętrzne uprawnione są dzieci 

w wieku do 3 lat. 

2. Do biletu ulgowego uprawnione są dzieci i młodzież ucząca się  za okazaniem ważnej 

legitymacji. 
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3. Do biletu ulgowego uprawnieni są studenci do 26 roku życia – za okazaniem ważnej 

legitymacji. 

4. Do biletu ulgowego uprawnieni są emeryci i renciści za okazaniem ważnej 

legitymacji. 

 

§ 6 

Ustala się ceny minimalne brutto za godzinę korzystanie z boiska piłkarskiego w następującej 

wysokości:  

1) boisko główne  150,00 zł 

2) boisko boczne  100,00 zł 

3) boisko boczne z oświetleniem  150,00 zł 

4) udostępnienie stadionu do 8 godzin/dobę 500,00 zł 

5) udostępnienie stadionu ponad 8 godzin/dobę 1000,00 zł 

 

 

§ 7 

Ustala się kwoty minimalne brutto za korzystanie ze Stadionu w Gogolinie dla celów 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z obsługa imprez sportowych i kulturalnych 

dla których organizatorem jest Gmina Gogolin lub jej jednostki organizacyjne za jeden dzień 

prowadzenia działalności:   

 

1) za korzystanie z powierzchni pod usługi gastronomiczne na   

powierzchni do 10 m2 np. napoje 
150,00 zł 

2) za korzystanie z powierzchni pod handel różny na   

powierzchni do 15 m2 100,00 zł 

3) za korzystanie z powierzchni pod usługi gastronomiczne na 

powierzchni do 30 m2 
300,00 zł 

4) za korzystanie z powierzchni pod usługi ogródka   

gastronomicznego na  powierzchni do 60 m2 
450,00 zł 

5) za korzystanie z powierzchni pod usługi zabawowo-

rozrywkowe na powierzchni do 100 m2 
300,00 zł 

6) za korzystanie z powierzchni pod usługi zabawowo-

rozrywkowe na powierzchni powyżej 400 m2 
1000,00 zł 

 

 

§ 8 

Ustala się ceny minimalne brutto za godzinę korzystania z Hali Sportowej im. Bernarda                

i Zygfryda Blautów w Gogolinie w celach rekreacyjno-sportowych w następującej wysokości: 

 

1. Korzystanie z całej hali z natryskami na 1 godzinę zegarową 80,00 zł 

2. Korzystanie z całej hali z natryskami na 2 godziny zegarowe 140,00 zł 

3. Korzystanie z całej hali bez natrysków na 1 godzinę zegarową 60,00 zł 

4. Korzystanie z całej hali bez natrysków na 2 godziny zegarowe 110,00 zł 

5. Korzystanie z 1/3 hali z natryskami na 1 godzinę zegarową 28,00 zł 

6. Korzystanie z 1/3 hali bez natrysków na 1 godzinę zegarową 23,00 zł 

7. Korzystanie z pomieszczeń salki gimnastyki korekcyjnej z natryskami 

w celach sportowo-rekreacyjnych za 1 godzinę zegarową   
35,00 zł 

8. Korzystanie z pomieszczeń salki gimnastyki korekcyjnej bez 

natrysków w celach sportowo-rekreacyjnych za 1 godzinę zegarową 
25,00 zł 

9. Korzystanie z siłowni na 1 godzinę zegarową 5,00 zł 

10. Korzystanie z siłowni na 1 godzinę zegarową dla mieszkańców gminy 

Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora 

2,00 zł 

11. Korzystanie z siłowni na 4 godziny zegarowe w miesiącu (karnet) 16,00 zł 
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12. Korzystanie z siłowni na 4 godziny zegarowe w miesiącu (karnet) dla 

mieszkańców gminy Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i 

Seniora 

8,00 zł 

13. Korzystanie z siłowni 30 dni (karnet) 32,00 zł 

14. Korzystanie z siłowni 30 dni (karnet) dla mieszkańców gminy 

Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora 

16,00 zł 

15. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego na 1 godzinę zegarową 6,00 zł 

16. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego na 1 godzinę zegarową dla 

mieszkańców gminy Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i 

Seniora 

3,00 zł 

17. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej na 2 godziny zegarowe 7,00 zł 

18. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej na 2 godziny zegarowe dla 

mieszkańców gminy Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i 

Seniora 

3,00 zł 

19. Korzystanie z solarium za 1 minutę  1,00 zł 

20. Korzystanie z całej hali z natryskami w ramach zajęć wychowania 

fizycznego dla szkół gminy Gogolin za godzinę zegarową 
40,00 zł 

21. Korzystanie ze stołu bilardowego 50 minut 10,00 zł 

22. Korzystanie ze stołu bilardowego 50 minut dla mieszkańców gminy 

Gogolin posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora 

5,00 zł 

 

 

 

§ 9 

Ustala się ceny minimalne brutto za korzystanie z Hali Sportowej im. Bernarda  i Zygfryda 

Blautów w Gogolinie w celach innych niż rekreacyjno-sportowe w następującej wysokości: 

 

1. Opłata za wynajem i korzystanie z hali sportowej  (imprezy, zabawy, 

szkolenia) 

3 000,00 zł 

2. Opłata za wynajem i korzystanie z hali sportowej dla stowarzyszeń  i 
organizacji z Gminy Gogolin(imprezy, zabawy, szkolenia)-za godzinę 

30,00 zł 

3. Opłata za wynajem i  korzystanie z salki gimnastyki korekcyjnej  

(imprezy, zabawy, szkolenia)- za godzinę 
50,00 zł 

4 Opłata za wynajem i korzystanie z siłowni - za godzinę 50,00 zł 

 

§ 10 

Ustala się zryczałtowaną  opłatę minimalną za udostępnienie sali wykładowej pawilonu 

sportowego z zapleczem, Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie na imprezy              

w wysokości brutto:  

• 20,00 zł/godzinę. 
                                     

   § 11 

  Ustala się miesięczną minimalną opłatę brutto za wynajem powierzchni obiektów na 

prowadzenie działalności usługowej, handlowej i gastronomicznej w wysokości: 20,00 zł/m2 

(nie dotyczy Stadionu w Gogolinie). 

§ 12 

Ustala się zryczałtowaną  opłatę minimalna brutto za wynajem powierzchni ścian obiektów 

Zespołu Rekreacyjno-Sportowego do celów reklamowych: 

• 50,00 zł/miesiąc za baner reklamowy o powierzchni do 6m2 

• za każdy dodatkowy metr powierzchni reklamowej 10,00 zł/miesiąc 

 

 

§ 13 
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Opłaty za wynajem pomieszczeń pawilonu sportowego winne być dokonywane przelewem  

lub poprzez kasę fiskalną z góry na rachunek bankowy Zespołu Rekreacyjno-Sportowego                   

w Gogolinie.  

 

§ 14 

Szczegółowe zasady wynajmu określone zostaną w indywidualnych umowach najmu. 

 

§ 15 

Ustala się Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie odpowiedzialnym za 

załatwianie spraw związanych z wynajmem. 

 

§ 16 

Traci moc zarządzenie Nr.Or.0050.119.2013r. Burmistrza Gogolina z dnia 20 grudnia 2013r. 

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

 

§ 17 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 


