
ZARZĄDZENIE NR 1753/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/518/2014 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam ceny i opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

2. Wysokość cen i opłat, o których mowa w ust. 1, określa wykaz stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk



Uzasadnienie

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/518/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz, zachodzi konieczność 
podjęcia niniejszego zarządzenia.
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Załącznik do Zarządzenia 

Nr 1753/2014 

Prezydenta Miasta Racibórz  

z dnia 3 marca 2014 r. 

 
Wykaz cen i opłat  

za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 

w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu 

§ 1 

1. Niniejszy wykaz określa:  

1) wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Raciborzu, zwanych dalej „obiektami”;   

 2)  podmioty uprawnione do zniżek opłat za korzystanie z obiektów; 

 3) obiekty wolne od opłat za korzystanie. 

2. Ceny i opłaty określone w wykazie zawierają podatek VAT. 

3. Wszystkie obiekty udostępniane są w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz w okresie (sezonie) 

funkcjonowania, określonym w regulaminach poszczególnych obiektów.  

4. Niniejszy wykaz nie dotyczy imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu w ramach statutowej 

działalności, pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.  

§ 2 

Opłaty za korzystanie z obiektów przy ul. Zamkowej 4: 

1) stadion główny: 

a) udostępnienie na mecz międzynarodowy z widownią      3.000,00  zł /mecz 

b) udostępnienie na mecz ligowy lub pucharu krajowego z widownią    1.500,00  zł /mecz 

c) udostępnienie na sparing z widownią              500,00  zł /mecz 

d) udostępnienie na trening        200,00  zł /60 min. 

e) szatnia z prysznicem        100,00  zł /mecz  

f) udostępnienie na koncert lub wystawę                  3.000,00  zł /dzień 

g) udostępnienie bieżni na inne cele niż sportowe     1.500,00  zł /dzień  

2) korty tenisowe ziemne otwarte:   

a ) od poniedziałku do piątku:  

- w godzinach  od 8.00 do 14.00        8,00 zł /60 min. 

- w godzinach  od 14.00 do 20.00      15,00 zł /60 min. 

b )  w sobotę, niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 20.00    15,00 zł /60 min. 
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3) hala kortowa, codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00:     18,00 zł /60 min. 

     a )  ogrzewanie hali - wyłącznie w okresie jesienno - zimowym   15,00 zł /60 min.  

b)   oświetlenie hali        7,00 zł /60 min. 

4) kręgielnia: 

a )   grupy zorganizowane liczące co najmniej 15 osób od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 8.00 do 14.00: 

- 4 tory - 60 minut        2,00 zł /os. 

- 4 tory - 30 minut        1,50 zł /os.  

b)  indywidualnie codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00    15,00zł /tor /60min. 

c) udostępnienie kręgielni na wyłączność na cele okolicznościowe  

    wraz z 4 torami        120,00 zł /60 min. 

5) lodowisko „Piastor”: 

a) wstęp jednorazowy - 90 min.: 

- osoby powyżej 18 roku życia       6,00 zł /os. 

- osoby do 18 roku życia       5,00 zł /os. 

b) wstęp jednorazowy - 45 min. dla szkół i grup zorganizowanych liczących co najmniej 20 osób, wyłącznie w godz. od 8.00 

do 14.45         2,00 zł /os. 

c) karnety:  

- miesięczny dla 1 osoby        30,00 zł 

- sprzedawany po 15. dniu m-ca dla 1 osoby     20,00 zł 

     d) wypożyczenie łyżew        5,00 zł 

 

§ 3 

Opłaty za korzystanie z obiektów przy ul. Markowickiej 1:  

1) basen - wstęp: 

a) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 

     - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta             4,00 zł 

     - od poniedziałku do piątku po godz. 17.00     2,00 zł 

b)  dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup  

      zorganizowanych liczących co najmniej 15 osób     3,00 zł  

 c) osoby powyżej 18 roku życia        

     - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta  6,00 zł  

     - od poniedziałku do piątku po godz. 17.00     3,00 zł 

     d) emeryci, renciści, studenci    
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     - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 5,00 zł  

     - od poniedziałku do piątku po godz. 17.00     2,50 zł 

2) mini golf          3,00 zł/60min./os. 

3) wiata piknikowa z miejscem pod ognisko (bez drewna)    150,00 zł/doba 

4) miejsce pod ognisko (bez drewna)       60,00 zł/doba 

 

§ 4 

1. Opłaty za korzystanie z obiektów przy ul. Łąkowej 31: 

1) hala sportowa „Arena Rafako”: 

    a) udostępnienie hali na cele sportowe       80,00 zł/60 min. 

    b) udostępnienie hali na cele inne niż określone w lit. a    160,00 zł/60 min. 

    c)  udostępnienie hali w celu organizacji zawodów szkolnych  

lub rozgrywek ligi amatorskiej      40,00 zł/60 min.  

    d)  udostępnienie hali w ramach obozu sportowego    40,00 zł/60 min.  

2) szatnia sportowa indywidualnie        5,00 zł/os. 

3) świetlica: 

    a) na cele okolicznościowe       200,00 zł/60 min.  

    b) na cele sportowe        20,00 zł/60 min. 

4) stołówka bez kuchni        200,00 zł/60 min. 

5) pozostałe: 

a) sauna:  

        - indywidualnie        5,00 zł/60min./os. 

        - na wyłączność        30,00 zł/60 min.  

    b) siłownia i fitness:          

        - wstęp jednorazowy - siłownia      5,00 zł/60min/os. 

        - wstęp jednorazowy - fitness        5,00 zł/60min/os. 

 -   karnet łączny na siłownię i fitness ważny  

           1 m – c od dnia zakupu       80,00 zł/os. 

   c) badminton         20,00zł/kort/60 min. 

   d) tenis stołowy        5,00 zł/stół/60 min. 

   e) unihockey         80,00 zł/60 min. 

2. W przypadku, gdy udostępnienie hali sportowej „Arena Rafako” wiąże się z dodatkowym zużyciem energii elektrycznej, 

w szczególności w związku z podłączeniem maszyn lub urządzeń, podmiot, któremu udostępniono halę, zobowiązany jest 
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do pokrycia kosztów dodatkowego zużycia energii elektrycznej ustalonego na podstawie odczytu liczników dokonanego przed 

i po udostępnieniu hali. 

3. W przypadku udostępnienia hali sportowej „Arena Rafako” w celu organizacji imprezy lub innego przedsięwzięcia na czas 

dłuższy niż 8 godzin, podmiot, któremu udostępniono halę, zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów zużycia wody 

i odprowadzenia ścieków ustalonych na podstawie odczytu liczników dokonanego przed i po udostępnieniu hali.  

 

§ 5 

Opłaty za udostępnienie miejsc noclegowych: 

1) hala sportowa „Arena Rafako” przy ul. Łąkowej 31: 

    a) pokój 2-osobowy         100,00 zł/doba      

    b) pokój 3-osobowy         120,00 zł/doba 

    c) pokój 4-osobowy         140,00 zł/doba 

    d) nocleg w ramach grup zorganizowanych  

         liczących co najmniej 10 osób       35,00 zł/doba/os. 

2) kemping „Obora” - domek 4-osobowy       100,00 zł/doba  

3) Dom Sportowca przy ul. Zamkowej 4: 

a) pokoje: 

    - pokój dwuosobowy z umywalką                     80,00 zł/doba 

        - pokój trzyosobowy z prysznicem      100,00 zł/doba 

        - pokój pięcioosobowy z łazienką      140,00 zł/doba 

    - pokój dwuosobowy z prysznicem        90,00 zł/doba 

        - segment dwupokojowy z łazienką       160,00 zł/doba 

        - grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób    35,00 zł/doba/os. 

b)  pomieszczenie tymczasowego zakwaterowania udostępniane wyłącznie na okres  powyżej 2 miesięcy - 600 zł/m-c. 

 

§ 6 

Prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów  przysługuje: 

1)  w przypadku kręgielni, lodowiska, mini golfa i basenu - opiekunom grup zorganizowanych, nie więcej jednak niż jednemu 

opiekunowi na 15 osób pozostających pod opieką; 

2)  w przypadku kortów ziemnych, hali kortowej, kręgielni, lodowiska, mini golfa i basenu - osobom niepełnosprawnym 

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm) wraz z opiekunem. 
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§ 7 

Wolne od opłat jest korzystanie z następujących obiektów: 

1) obiekty przy ul. Zamkowej 4: 

     a) skate park; 

b) siłownia zewnętrzna – FitPark; 

c) boiska do streetballa /koszykówka/; 

d) bieżnia na niekomercyjne cele sportowe; 

e) sprawnościowy plac zabaw dla dzieci. 

2) obiekty przy ul. Markowickiej 1: 

     a) boiska do piłki plażowej /siatkówka/;   

     b) boiska do streetballa /koszykówka/. 

3) obiekty przy ul. Łąkowej 31: 

     a) boiska do streetballa /koszykówka/. 

§ 8 

1. W ramach programu „Rodzina+” rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym, którym przyznano Kartę „Rodzina +”, 

przysługuje zniżka opłat za korzystanie z obiektów.  

2.  Zniżka, o której mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości: 

      1) lodowisko – 50 % opłaty ustalonej dla osób w danej kategorii wiekowej; 

      2) basen przy ul. Markowickiej 1 - 50 % opłaty ustalonej dla osób w danej kategorii wiekowej; 

      3) mini golf - 50 % opłaty;  

      4) kręgielnia - 50 % opłaty;  

      5) korty tenisowe ziemne - 50 % opłaty.  

3.  Zniżka opłaty za udostępnienie na cele sportowe hali „Arena Rafako” może zostać udzielona: 

      1)  uczelniom w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (j.t. z Dz.U. z 2012 .r  poz. 572 

z późn. zm) – w wysokości 50 % opłaty; 

      2)  klubom sportowym, stowarzyszeniom oraz placówkom oświatowym - w wysokości 50 % opłaty; 

      3)  osobom niepełnosprawnym - w wysokości 50 % opłaty; 

      4) zakładom pracy, które zadeklarowały na podstawie pisemnej umowy korzystanie  z obiektu co najmniej raz w tygodniu  

          przez okres co najmniej 3 miesięcy  - w wysokości 50 % wysokości opłaty; 

4.  Zniżka opłaty za korzystanie z hali kortowej, nie obejmująca ogrzewania  i oświetlenia, może zostać udzielona klubom 

sportowym, stowarzyszeniom oraz placówkom oświatowym wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  

do 15.00 w wysokości 50 % opłaty. 
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5.  Udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty wymaga okazania dokumentu stwierdzającego okoliczności uzasadniające 

udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty, w szczególności legitymacji o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 

legitymacji ucznia, studenta, emeryta, rencisty lub Karty „Rodzina +”.  

6.  W przypadku klubów sportowych, stowarzyszeń i placówek oświatowych udzielenie zniżki opłaty wymaga przedłożenia 

dokumentu stwierdzającego status prawny uzasadniający udzielenie zniżki. 

7. W przypadku zbiegu tytułów do udzielenia zniżki opłaty, zniżka opłaty może zostać udzielona tylko z jednego tytułu. 

8. Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu organizatorów uzasadnionych 

społecznie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, objętych współorganizacją Miasta Racibórz. 

 

§ 9 

1. W ramach programu „Senior 60+” osoby zamieszkałe i zameldowane na terenie miasta Racibórz, które ukończyły 60 rok życia, 

a następnie którym przyznano Kartę „Senior 60+”, przysługuje zniżka opłat za korzystanie z obiektów.  

2. Zniżka, o której mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości:  

 1) lodowisko - 50% opłaty ustalonej dla osób powyżej 18-tego roku życia; 

 2) basen przy ul. Markowickiej 1 - 50% opłaty ustalonej dla osób powyżej 18 roku życia;  

 3) mini golf - 50% opłaty;  

 4) kręgielnia - 50% opłaty;  

 5) korty tenisowe ziemne - 50% opłaty. 

3. Udzielenie zniżki z opłaty wymaga okazania Karty „Senior 60+”. 




