A\\

ZARZĄDZENIE NR :J.i

PREZYDENTA OLSZTYNA
zd n i a . ^ . . ^ ^

2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 490 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym
zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr XLI/715/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za
korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Olsztyna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2683) zarządzam co następuje:
§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu:
załącznik nr 1 do zarządzenia tabela nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr .. ..^i
do zarządzenia nr MA
Prezydenta Olsztyna z
Tabela Nr 5

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE „UKIEL1
NA ROK 2017
Lp
1.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto

Wypożyczalnia sprzętu
pływającego:
10,00 zł/35,00 zł

- kajak (1-os)*
- kajak (2-os., 2+2os.)*
- rower wodny (2-os)*
- łódź wiosłowa*

godz./dzień

15,00 zł/50,00 zł

- kanu 3-osobowe*
- kanu 4-osobowe*
20,00 zł/ 70,00 zł

- deska z żaglem*

35,00 zł/150,00 zł

- kitesurfing*

- łódź żaglowa
Omega*/**

- łódź żaglowa
kabinowa
- łódź motorowa (5-7
os.)
z obsługą
- skuter wodny (1-2
os.)
2. Holowanie sprzętu pływającego:
(banan 3-os., koło 2-os., narty
wodne)

1-sza godz.

30,00 zł

każda następna
rozpoczęta
godzina

20,00 zł

powyżej 6 godz.
/dzień

150,00 zł

Regaty/imprezy
(dzień)

200,00 zł

doba (24h)

350,00 zł
300,00 zł / 450,00 zł

30min./ 60min.
250,00 zł / 400,00 zł

30min./ 60min.

300,00 zł / 450,00 zł

3. Sauna: w sezonie zimowym

80,00 zł

godz.
- ulgowy:
- normalny:

4. Bilet na wodny plac zabaw
dzień

5.

7,00 zł
12,00 zł

Wynajem miejsca do cumowania:

tydzień

50,00 zł

m-c

150,00 zł

sezon*

900,00 zł

*cumowanie poza sezonem

m-c

100,00 zł

- łódź wiosłowa

m-c

50,00 zł

sezon*

300,00 zł

m-c

40,00 zł

-jacht, łódź motorowa

*sezon: kwiecień-październik

*sezon: kwiecień-październik
*cumowanie poza sezonem

6.

Wynajem sali konferencyjnej

do 4 godzin
od 5 godziny

200,00 zł / godzina
100,00 zł /godzina

do 4 godzin
od 5 godziny

100,00 zł/godzina
50,00 zł /godzina

godz.
Wynajem sali szkoleniowej

7.

Wypożyczalnia sprzętu
sportowego:
- rower turystyczny*
- łyżworolki,
- nartorolki*
- nordic walking
- zestawy gier (boule,
krykiet, mini golf)
- narty biegowe*
(zestaw: buty, narty,
kijki)

8.

9

Wypożyczalnia bojerów:

Udostępnienie boisk do sportów
plażowych:
- boisko do siatkówki plażowej
(bud. F)
- piłka do siatkówki plażowej/
koszykówki/piłki nożnej

godz./dzień
godz./dzień
godz./dzień

8,00 zł/ 30,00 zł
6,00 zł/ 25,00 zł
10,00 zł/ 30,00 zł

godz./dzień

5,00 zł/15,00 zł

godz./dzień

5,00 zł/ 20,00 zł

godz./dzień

10,00 zł/30,00 zł

godz./dzień

20,00 zł/100,00 zł

regaty (dzień)

150,00 zł

godz.

20,00 zł

godz.

5,00 zł

- boisko do siatkówki
bezpłatnie

-

plażowej
(plaża)

- boisko do piłki
plażowej
ręcznej, nożnej
10 Lodowisko:

godz.

20,00 zł
-ulgowy:

5,00 zł

45 min.

-normalny:

7,00 zł

Szkoły publiczne z Miasta
Olsztyna, realizujące zajęcia
wychowaniafizycznego: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne
11 Wypożyczenie łyżew:

45 min.

Wynajęcie
lodowiska na
imprezy komercyjne

250,00 zł

45 min.

Pingwin/panda do
nauki jazdy na
łyżwach

5,00 zł

45 min
(od pon.-pt. 8°°14°°)

bezpłatnie

-ulgowy:

45 min.

5,00 zł
-normalny:

8,00 zł
12 Ostrzenie łyżew:

para

10,00 zł

13 Odbiór (zrzut) nieczystości z
jachtów:

szt.

25,00 zł

14 Organizacja imprezy sportoworekreacyjnej niekomercyjnej

dzień

według kosztów
eksploatacyj nych

15 Organizacja imprezy sportoworekreacyjnej komercyjnej

dzień

5 000,00 zł
+ koszty eksploatacyjne

16 Organizacja imprezy
rozrywkowej (m.in.: koncerty,
kiermasze, targi itp.)

dzień

15.000,00 zł
+ koszty eksploatacyjne

godz.

50,00 zł

17 Udostępnienie hali do siatkówki
plażowej:
trening
zawody
- cele inne niż zawody lub
trening (wynajęcie komercyjne pod inne
wydarzenia)

18 Udostępnienie boiska
wielofunkcyjnego (Zatoka Miła) dotyczy wyłącznie wcześniejszej
rezerwacji
19 Wodowanie sprzętu pływającego
(żuraw dźwigowy) ul. Sielska
(CŻWiL)

godz./dzień

100,00 zł / 1.000,00 zł

godz./dzień

150,00 zł/1.000,00 zł

godz.

50,00 zł

szt.

100,00 zł

20 Zajęcia z instruktorem (np:
fitness, zumba, joga, jazda na
deskorolce)
21 Dzierżawa gruntów pod
powierzchnię handlową (handel
doraźny) na zewnątrz obiektu na
działalność promującą,
wspierającą zadania własne
Gminy Olsztyn realizowane przez
OSIR Olsztyn w ramach
organizowanych wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych

5,00 zł

45 min

dzień

100,00 zł/m2

Udostępnienie obiektów i wyposażenia klubom sportowym
prowadzącym działalność sportowo-rekreacyjną na terenie CRS
„Ukiel" na mocy zawartych umów.
1

Zajęcia sportowe:

godz./dzień

30,00 zł / 250,00 zł

2

Organizacja imprezy sportowej:

godz./dzień

80,00 zł/500,00 zł

3

Najem powierzchni budynków dla
klubów na prowadzenie
działalności sportowej (hangary,
pom. biurowe)
Najem szkuterni (prowadzenie
remontu sprzętu)
Najem żeglarskiego sprzętu
sportowego (wyczynowego)
Oferty promocyjne obiektu

4
5
XX

m2/m-c

3,60 zł

dzień

20,00 zł

rok

wg załącznika Nr 1
rabat do 50% od ceny biletu/opłaty
godzina dodatkowo gratis lub druga
osoba gratis
wejście/bilet wstępu/opłata za
symboliczną złotówkę
do 50% zniżki od ceny wypożyczenia
sprzętu sportowego, pływającego lub
biletu wstępu dla podmiotów
organizujących zajęcia sportowe w
ramach zgrupowań, obozów i cykli
treningowych
w obiektach OSiR Olsztyn
*do 50% zniżki od ceny wypożyczenia
sprzętu sportowego lub pływającego w
ramach akcji promocyjnych
**przy wypożyczeniu jednorazowo
powyżej 15 łodzi zniżka do 30% od
ceny wypożyczenia
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>Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się w wieku 4-25 lat, osoby powyżej 60 lat oraz osoby
o
znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia ustalającego stopień
niepełnosprawności
i legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i ich opiekunów oraz
opiekunów dzieci niepełnosprawnych do lat 16 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
i
legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.
>50% zniżki od ceny biletu wstępu dla osób posiadających Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny zgodnie z
Uchwałą
XLI/715/13
w
sprawie
zasad
korzystania
z
niektórych
obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia
Prezydentowi Olsztyna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
>50% zniżki od ceny wypożyczenia sprzętu sportowego dla szkół publicznych z Miasta Olsztyna,
realizujących zajęcia wychowania fizycznego: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne.

