
UCHWAŁA NR XIII/138/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 712)

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik do  Uchwały NR XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Cieszynie, który otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski
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Załącznik do uchwały Nr XIII/138/19

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 listopada 2019 r.

Wysokość cen i opłat minimalnych za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na 
Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

Lp. Rodzaj Cena zawierająca 
podatek VAT

Uwagi

BILETY WSTĘPU
1. Bilet wstępu na basen 6,00 zł / 60 min. -

2. Bilet wstępu na basen – 
ulgowy

3,00 zł / 60 min. Dzieci od 3 lat, uczniowie i studenci do 
26 lat za okazaniem  legitymacji, osoby 
niepełnosprawne z wyłączeniem osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności  
legitymujące się ważnym orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, emeryci 
i renciści za okazaniem ważnej legitymacji 
emeryta lub rencisty lub dowodu osobistego.

3. Bilet wstępu na basen 1,00 zł / 60 min - Dzieci do lat 3. 
- Osoby niepełnosprawne         o znacznym 
stopniu niepełnosprawności wraz 
z opiekunem osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

3,00 zł / 60 min. Osoby nieuprawnione do ulgi z innego 
tytułu.
Za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

1,50 zł / 60 min. Dzieci od 3 lat, uczniowie i studenci do 
26 lat za okazaniem  legitymacji, osoby 
niepełnosprawne z wyłączeniem osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności  
legitymujące się ważnym orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, emeryci 
i renciści za okazaniem ważnej legitymacji 
emeryta lub rencisty lub dowodu osobistego.
Za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

4. Bilet wstępu na basen z  
Kartą Dużej Rodziny

0,50 zł / 60 min. - Dzieci do lat 3. 
- Osoby niepełnosprawne o znacznym 
stopniu niepełnosprawności wraz 
z opiekunem osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
Wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

5. Bilet wstępu dla 
instruktora 
prowadzącego 
indywidualną naukę 
pływania

20,00 zł /60 min. Za zgodą zarządcy obiektu,
max. 2 osoby.

UDOSTĘPNIANIE BASENU wg HARMONOGRAMU
UDOSTĘPNIANIE BASENU 610 – 1700 (od poniedziałku do piątku) dla:

Prowadzących 
działalność 

gospodarczą, osób 
fizycznych w celach 

komercyjnych; 

Stowarzyszeń, 
niepublicznych 

placówek 
edukacyjnych; 

klubów,  sportowych 

Publicznych placówek 
edukacyjnych, 

organizacji 
zajmujących się 

osobami 

Uwagi
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klubów sportowych  
bez aktualnej 

licencji klubowej 
PZP*

w celu prowadzenia 
nauki pływania z 
aktualną licencją 
klubową PZP*

niepełnosprawnymi

1 tor 35,00 zł/45 min. 1 tor 25,00 zł/45 min. 1 tor 15,00 zł/45 min.
- cały basen max 30 osób do 16 roku życia,

połowa basenu max 15 osób do 16 roku 
życia,

1 tor max 7 osób do 16 roku życia;
-  cały basen max 24 osoby powyżej 16 roku 

życia,
połowa basenu max 12 osób powyżej 16 

roku życia,
1 tor max 6 osób powyżej 16 roku życia.

UDOSTĘPNIANIE BASENU 1700 – 2130  (od poniedziałku do piątku) dla:
Prowadzących 

działalność 
gospodarczą, osób 

fizycznych w celach 
komercyjnych; 

klubów sportowych 
bez aktualnej 

licencji klubowej 
PZP*

Stowarzyszeń, 
niepublicznych 

placówek 
edukacyjnych; 

klubów,  sportowych 
w celu prowadzenia 

nauki pływania z 
aktualną licencją 
klubową PZP*

Publicznych placówek 
edukacyjnych, 

organizacji 
zajmujących się 

osobami 
niepełnosprawnymi

Uwagi

1 tor 35,00 zł/60 min. 1 tor 25,00 zł/60 min. 1 tor 15,00 zł/60 min.
- zajęcia w grupach cały basen max 30 osób 

do 16 roku życia,
połowa basenu max 15 osób do 16 roku 

życia,
1 tor max 7 osób do 16 roku życia;

- zajęcia w grupach cały basen max 24 osoby 
powyżej 16 roku życia,

połowa basenu max 12 osób powyżej 16 
roku życia,

1 tor max 6 osób powyżej 16 roku życia.
UDOSTĘPNIANIE BASENU w soboty, niedziele, dni wolne od nauki dla:

Prowadzących 
działalność 

gospodarczą, osób 
fizycznych w celach 

komercyjnych; 
klubów sportowych 

bez aktualnej 
licencji klubowej 

PZP*

Stowarzyszeń, 
niepublicznych 

placówek 
edukacyjnych; 

klubów,  sportowych 
w celu prowadzenia 

nauki pływania z 
aktualną licencją 
klubową PZP*

Publicznych placówek 
edukacyjnych, 

organizacji 
zajmujących się 

osobami 
niepełnosprawnymi

Uwagi

1 tor 35,00 zł/60 min. 1 tor 25,00 zł/60 min. 1 tor 15,00 zł/60 min.
- zajęcia w grupach cały basen max 30 osób 

do 16 roku życia,
połowa basenu max 15 osób do 16 roku 

życia,
1 tor max 7 osób do 16 roku życia;

- zajęcia w grupach cały basen max 24 osoby 
powyżej 16 roku życia,

połowa basenu max 12 osób powyżej 16 
roku życia,

1 tor max 6 osób powyżej 16 roku życia.

* Polski Związek Pływacki

Udostępnienie basenu dla grup zorganizowanych możliwe tylko po uzgodnieniu i spisaniu umowy.
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