
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 010/B/1/2021 
 

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej                 
z siedzibą w Woli z dnia 26 sierpnia 2021r. 

 
 
w sprawie ustalenia nowego cennika usług w obiektach sportowych Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.   
 

Na podstawie § 12 i 17 statutu GOSiR, zarządzenia nr 51/2008 r., Wójta Gminy 
Miedźna z dnia 27 czerwca 2008r., oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. DZ.U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) w 
związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) zgodnie z § 5 załącznika nr 2 do Uchwały 
Rady Gminy Miedźna nr XX/155/2004 z dnia 18 maja 2004 r. oraz po wyrażeniu zgody 
przez Wójta Gminy Miedźna z dnia 25 sierpnia 2021r.   
 
  
 
 
Zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustalić cennik opłat za korzystanie z usług w obiektach sportowych Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli na zasadach określonych              

w załączniku nr 1.  

 

§ 2 

 

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 010/B/4/2019 Kierownika Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli  z 17 grudnia 2019 r.  

 
§ 3 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego  nr 010/B/1/2021 

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 

z dnia 26.08.2021 r. 

 
  

STAWKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GOSiR 
 
 

Cennik usług 
 

Bilety od poniedziałku do niedzieli i w święta: 
Bilet normalny: 12,00 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,17 zł)                

Bilet ulgowy:      8,00 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,11 zł)          
 

Bilety od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00: 
Bilet normalny : 8,50 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,12 zł) 

 
Bilety dla Seniora w wieku 55+ od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00: 
Bilet normalny : 7,00 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,10 zł) 
 

Bilet rodzinny – jednorazowy 
2 + 1 – 30,00 zł/75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,40 zł)  

2 + 2 – 33,50 zł/75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,45 zł)  

2 + 3 – 36,00 zł/75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,48 zł)  

2 + 4 – 38,00 zł/75 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,51 zł)   
 

Uprawnieni do biletów ulgowych: 
 dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji), 

 studenci do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji), 

 pełnoletni opiekun osoby niepełnosprawnej ruchowo. 

Dzieciom do lat 3-ch przysługuje wstęp bezpłatny – wyłącznie pod opieką dorosłych. 
 

Udostępnienie: 
 
udostępnienie całego basenu sportowego (max. 50 osób)          246,00 zł/godz.  
udostępnienie 1 toru (max.8 osób)                                                                     41,00 zł/godz. 
udostępnienie całego basenu rekreacyjnego (max. 25 osób)                    146,00 zł/godz.   
udostępnienie ½ basenu rekreacyjnego (max. 12 osób)                        73,00 zł/godz. 
udostępnienie 1 toru dla klubów sportowych z terenu Gminy Miedźna  
(max.8 osób)                 18,00 zł/godz. 
 
 

Udostępnienie osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym 
jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności: 
 
udostępnienie całego basenu sportowego (max. 50 osób)                    281,00 zł/godz. 
udostępnienie 1 toru (max.8 osób)                                                             47,00 zł/godz. 
udostępnienie 1 toru dla aqua aerobiku (max. 8 osób)                      32,50 zł/godz. 
udostępnienie całego basenu rekreacyjnego (max. 25 osób)                    167,00 zł/godz.   
udostępnienie ½ basenu rekracyjnego (max. 12 osób)                               84,00 zł/godz. 
Bilet instruktorski na prowadzenie indywidualnej nauki pływania          18,00 zł/godz. 



KARNETY – karty magnetyczne na basen, siłownię, kręgielnię 
  
w cenie : 
 
50 zł  w tym ( 7,5 % rabatu – wartość 53,75 zł)  

100 zł w tym ( 15 % rabatu –  wartość 115,00 zł) 

150 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 172,50 zł) 

200 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 230,00 zł)  

250 zł w tym (15% rabatu – wartość 287,50 zł) 

300 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 345,00 zł) 

350 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 402,50 zł) 

400 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 460,00 zł) 
 

Koszt karnetu przy pierwszym zakupie na własność 25,00 zł.         
 
KRĘGIELNIA 2 -torowa 

 

Udostępnienie 
 

od poniedziałku do niedzieli :     23,00 zł/ 30 minut/1 tor  
od poniedziałku do niedzieli : 
8.00 ÷13.44                 33,00 zł/godz.   1 tor,  2 godziny  – 41,00 zł  
13.45 ÷17.44       41,00 zł/godz.   1 tor,  2 godziny –  54,00 zł  
17.45 ÷22.00       48,00 zł/godz.   1 tor,  2 godziny  – 61,00 zł   
 
SIŁOWNIA 

 
Udostępnienie 
 

Jednorazowe wejście                                     14,00 zł/godz.   

Jednorazowe wejście – ulgowe                       7,00 zł/godz.    

Karnet miesięczny (bez limitu wejść)           83,00 zł  
młodzież i studenci 50 % rabatu za wejście jednorazowe, karnet dla wszystkich 83,00 zł 
Udostępnienie wyłączne siłowni                     81,00 zł/godz.  

 
TĘŻNIA INHALACYJNA 

 

Bilet : 4,00 zł/45 minut  
 

OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 
 
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z basenu bezpłatnie 70 minut/dzień                                 
( za każdą następną minutę dopłata 0,17 zł)  
(należy w kasie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności) 
WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA 
mogą korzystać z usług GOSiR nieodpłatnie 
(należy w kasie przedstawić legitymację weterana) 
 
 



OFERTA URODZINOWA 
 
 

Osoby w dniu swoich urodzin mogą skorzystać z 1 godziny na basenie bezpłatnie                                          
( za każdą następną minutę dopłata 0,17 zł)  

( należy w kasie przedstawić dokument potwierdzający datę swoich urodzin – 
legitymacja, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.  

 

PROMOCJE 
Bilet rodzinny – jednorazowy 2 osoby dorosłe + dzieci (uprawnione do biletów 

ulgowych)  
w każdy poniedziałek 25,50 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,36 zł)  
 
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WODZIE 
 
Gimnastyka korekcyjna w wodzie – 21,50 zł/70 minut (dopłata za każdą następną 

minutę 0,31 zł)  
 

  

CENNIK ZA ZNISZCZENIA W GOSiR 
 

 Zniszczenia paska z transponderem      30,00 zł 
 Zagubienie paska z transponderem     30,00 zł 

 
 

OFERTA DLA ZAKŁADÓW PRACY 
 

Przedział ilości osób Cena ( 70 minut ) 

70 i więcej 7,00 zł 

65 – 69 7,50 zł  

60 – 64 8,00 zł  

55 – 59 8,50 zł  

50 – 54 9,00 zł  

45 – 49 9,50 zł  

40 – 44 10,00 zł  

35 – 39 10,50 zł  

 

 


