Zarządzenie Nr 536/2018
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 24 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
będących w zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na podstawie § 1 Uchwały Nr 47/97 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 marca 1997 r.
w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat lub
sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się stawki cenowe za korzystanie z hali sportowej przy ul. A. Mickiewicza 30
- załącznik nr 1.
2. Ustala się stawki cenowe za korzystanie z krytej pływalni przy ul. 22 Stycznia 8
- załącznik nr 2.
3. Ustala się stawki cenowe za korzystanie z siłowni, fitnessu, sauny i jacuzzi
znajdujących się w obiekcie przy ul. Mickiewicza 30 - załącznik nr 3.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 541/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia
31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach użyteczności
publicznej znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. hali
sportowej i krytej pływalni.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przemyskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Przemyślu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 536/2018
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 24 grudnia 2018 r.

Stawki cenowe za korzystanie z hali sportowej POSiR przy ul. A. Mickiewicza 30.

L.p.

1.

2.

3.

Rodzaj i zakres usługi
Udostępnienie hali dla grup zorganizowanych na zajęcia
sportowo-rekreacyjne - 2 sektory.
Udostępnienie hali na zajęcia z kultury fizycznej dla
przemyskich szkół i placówek oświatowych, których
organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Przemyśla
- 2 sektory.
Udostępnienie hali dla przemyskich klubów sportowych
uczestniczących w rozgrywkach ligowych i klas sportowych
na potrzeby prowadzenia treningów - 2 sektory.

4.

Udostępnienie hali na imprezy sportowe - rozgrywki ligowe
(pełne wyposażenie).

5.

Udostępnienie hali dla grup zorganizowanych na zajęcia
sportowo-rekreacyjne - 3 sektor wraz z matą.

6.

7.

Udostępnienie hali na imprezy komercyjne nie związane
z działalnością sportową (zjazdy, sympozja, uroczystości,
itp.).
Udostępnienie hali na imprezy komercyjne z udziałem
widowni (koncerty, występy, itp.).

Stawka brutto
105,00 zł /45 minut

80,00 zł / 45 minut

80,00 zł / 45 minut

180,00 zł / 45 minut
55,00 zł / 45 minut

500,00 zł /60 minut
6 500,00 zł /1 dzień

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 536./2018
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 24 grudnia 2018 r.
Stawki cenowe za korzystanie z krytej pływalni POSiR przy ul. 22 Stycznia 8.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj i zakres usługi

13.

Bilet normalny
Bilet ulgowy
Bilet wakacyjny / ferie zimowe
Bilet rodzinny
Karnet normalny (12 wejść)
Karnet ulgowy (12 wejść)
Karnet rodzinny (12 wejść)
AQUA AEROBIC (1 wejście - 60 minut)
Wynajem dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna zjalnych dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta
Przemyśla, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych,
stowarzyszeń i świetlic działających na terenie miasta Przemyśla
w okresie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Wynajem dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna zjalnych dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta
Przemyśla, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych,
stowarzyszeń i świetlic działających na terenie miasta Przemyśla
w okresie od poniedziałku do piątku po godz. 16.00 oraz sobota
i niedziela.
Wynajem dla szkół niepublicznych i wyższych z terenu miasta
Przemyśla oraz klubów sportowych, świetlic i innych placówek
oświatowych spoza terenu miasta Przemyśla w okresie od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Wynajem dla szkół niepublicznych i wyższych z terenu miasta
Przemyśla oraz klubów sportowych, świetlic i innych placówek
oświatowych spoza terenu miasta Przemyśla w okresie od
poniedziałku do piątku po godz. 16.00 oraz sobota i niedziela.
Wynajem dla prywatnych szkółek nauki pływania.

14.

Wynajem dla dorosłych - zorganizowane grupy / zakłady pracy.

15.

Zawody pływackie.

10.

11.

12.

Cena brutto
9,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
13,00 zł
95,00 zł
60,00 zł
130,00 zł
13,00 zł
140,00 zł
cały basen

170,00 zł
cały basen

160,00 zł
cały basen
180,00 zł
cały basen
260,00 zł
cały basen
280,00 zł
cały basen
300,00 zł
cały basen

Wyjaśnienia:
- Ceny wejść uwzględniają korzystanie z krytej pływalni przez 45 minut liczone od pełnej
godziny zegarowej.
- Bilety i karnety ulgowe przysługują dzieciom do lat 7, uczniom, słuchaczom i studentom do
26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji.
- Bilety i karnety rodzinne przysługują jednej osobie dorosłej plus jedno dziecko do 18 roku
życia.
- Bilety wakacyjne w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia i w okresie ferii zimowych
obowiązujących w Województwie Podkarpackim, w godz. od 8.00 do 16.00 przysługują
dzieciom do lat 7, uczniom, słuchaczom oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem
legitymacji.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 536./2018
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 24 grudnia 2018 r.
Stawki cenowe za korzystanie z siłowni, fitness, sauny i jacuzzi na obiekcie POSiR
przy ul. A. Mickiewicza 30.

Rodzaj i zakres usługi

L.p.

Stawka brutto

SIŁOWNIA
1.

Bilet jednorazowy

10,00 zł

2.

Karnet miesięczny /30 dniowy – imienny/

90,00 zł

3.

Karnet na 12 wejść /ważny 60 dni/

85,00 zł

4.
5.

Karnet miesięczny / 30 dniowy – imienny /
obowiązujący w godzinach od 9.00 do 15.00
Karnet na 12 wejść / ważny 60 dni /
obowiązujący w godzinach od 9.00 do 15.00

50,00 zł
45,00 zł

FITNESS
1.

Bilet jednorazowy

10,00 zł

2.

Karnet 10 wejść

80,00 zł

SAUNA
1.

Sauna ( do 2 osób )

20,00 zł / 60
minut

2.

Sauna ( od 3 osób )

10,00 zł / 60
minut

JACUZZI
1.

1 osoba ( maks. 4 osoby )

10,00 zł / 30
minut

