ZARZĄDZENIE NR 737/328/20
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁOWA
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446.), § 2 Uchwały Nr XL/790/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportoworekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi
Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały
Nr IX/173/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie samorządowego programu Gminy
Mikołów „Liczna Rodzina”, oraz pkt 6 i 13 Załącznika do Uchwały Nr XXVI/583/2017 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenie „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów”
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalić opłaty za poszczególne formy korzystania z Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji
3 Maja 22 w Mikołowie, za:
1) bilet wstępu:
a) normalny – 14,00 zł za godzinę od osoby,
b) ulgowy – 8,00 zł za godzinę od osoby do 19 roku życia,
c) ulgowy – 10,00 zł za godzinę od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za okazaniem
legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem
stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
za okazaniem stosownego dokumentu wraz z opiekunem),
d) ulgowy – 1,50 zł za godzinę od dziecka do 3 roku życia,
e) ulgowy – 1,50 zł od osoby do 19 roku życia uprawnionej do udziału w imprezach sportoworekreacyjnych organizowanych przez MOSIR z okazji Dnia Dziecka oraz Zawodów Mikołajkowych,
f) ulgowy – 0,10 zł od osoby do 19 roku życia uprawnionej do udziału w akcjach organizowanych przez
MOSiR: Ferie dla aktywnych, oraz Lato dla aktywnych,
g) rodzinny – 9,00 zł za godzinę od osoby w wypadku korzystania przez minimum 3 osoby – pełnoletni
opiekunowie lub pełnoletni opiekun wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia (za okazaniem
dokumentu tożsamości),
h) szkolny – 4,50 zł za godzinę od osoby w zorganizowanych grupach przedszkolnych i szkolnych
z Mikołowa w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku,
i) szkolny – 7,00 zł za godzinę od osoby w zorganizowanych grupach przedszkolnych i szkolnych spoza
Mikołowa w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku,
j) instruktorski – 25,00 zł za godzinę od osoby, uprawniający do udziału w zajęciach ruchowych w wodzie
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (MOSiR);
k) szkolny – 4,50 zł za godzinę od osoby w zorganizowanych grupach Uczniowskiego Klubu Sportowego
z Mikołowa w godzinach od 6.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
2) udostępnienie grupom zorganizowanym:
a) 1 toru pływackiego – 65,00 zł za godzinę,
b) 1 toru pływackiego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego z Mikołowa - 11,00 zł za godzinę
w godzinach od 6.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku,
c) ¼ niecki basenu sportowego – 130,00 zł za godzinę,
d) ½ niecki basenu rekreacyjnego – 130,00 zł za godzinę;
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3) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez instruktora nauki pływania MOSiR (w uzgodnionym
terminie):
a) indywidualnych jednoosobowych – 48,00 zł za 45 minut od osoby,
b) grupowych dwuosobowych – 42,00 zł za 45 minut od osoby,
c) grupowych trzyosobowych – 36,00 zł za 45 minut od osoby,
d) grupowych od 4 do 15 osób – 120,00 zł za 45 minut od grupy,
4) kartę stałego klienta:
a) o wartości usług w wysokości 50,00 zł – 45,00 zł,
b) o wartości usług w wysokości 100,00 zł – 85,00 zł;
5) zakup karty bezzwrotnej – 20,00 zł;
6) zagubienie lub zniszczenie paska basenowego – 50,00 zł
§ 2. 1. Ustalić opłaty za poszczególne formy korzystania z Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy
ul. Konstytucji 3 Maja 22 w Mikołowie, dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mikołowie,
w ramach samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina:
1) bilet wstępu normalny – 10,00 zł za godzinę od osoby,
2) bilet wstępu ulgowy – 5,50 zł za godzinę od osoby do 19 roku życia,
3) bilet wstępu ulgowy - 8,00 zł za godzinę od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za
okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem
stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za
okazaniem stosownego dokumentu wraz z opiekunem),
4) bilet wstępu rodzinny - 7,00 zł za godzinę od osoby w wypadku korzystania przez minimum 3 osoby –
pełnoletni opiekunowie lub pełnoletni opiekun wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia (za okazaniem
dokumentu tożsamości)
2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez instruktora nauki pływania MOSiR (w uzgodnionym
terminie) – program „Liczna Rodzina”:
1) indywidualnych jednoosobowych – 40,00 zł za 45 minut od osoby,
2) grupowych dwuosobowych – 35,00 zł za 45 minut od osoby,
3) grupowych trzyosobowych – 30,00 zł za 45 minut od osoby,
4) grupowych od 4 do 15 osób – 100,00 zł za 45 minut od grupy.
§ 3. 1. Ustalić opłaty za poszczególne formy korzystania z Krytej Pływalni „Aqua Plant”
przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w Mikołowie, dla mieszkańców Gminy Mikołów, w ramach programu Gminy
Mikołów „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów” w następujących wysokościach:
1) bilet wstępu normalny – 10,00 zł za godzinę od osoby,
2) bilet wstępu ulgowy – 5,50 zł za godzinę od osoby do 19 roku życia,
3) bilet wstępu ulgowy – 8,00 zł za godzinę od osoby (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za
okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem
stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za
okazaniem stosownego dokumentu wraz z opiekunem),
4) ulgowy – 1,10 zł za godzinę od dziecka do 3 roku życia,
5) ulgowy – 1,10 zł od osoby do 19 roku życia uprawnionej do udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez MOSIR z okazji Dnia Dziecka oraz Zawodów Mikołajkowych,
6) bilet wstępu rodzinny - 7,00 zł za godzinę od osoby w wypadku korzystania przez minimum 3 osoby –
pełnoletni opiekunowie lub pełnoletni opiekun wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia (za okazaniem
dokumentu tożsamości),
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7) instruktorski – 20,00 zł za godzinę od osoby, uprawniający do udziału w zajęciach ruchowych w wodzie
organizowanych przez MOSiR w Mikołowie.
§ 4. 1. Opłata za wstęp upoważnia do korzystania z sauny suchej, sauny mokrej, zjeżdżalni oraz innych
urządzeń wodnych.
2. Czas pobytu na pływalni w strefie płatnej jest naliczany od momentu przejścia przez bramki „wejście”
do momentu zdania paska basenowego w kasie.
3. Do pierwszej godziny dolicza się darmowe 10 minut na przebranie się i rozliczenie pobytu
w strefie płatnej.
4. Czas pobytu w strefie płatnej po przekroczeniu pierwszych 70 minut rozliczany jest co 6 minut
proporcjonalnie do wysokości opłaty za wstęp.
5. Karta stałego klienta utrzymuje ważność przez 6 miesięcy od momentu doładowania.
§ 5. 1. Wstęp bezpłatny przysługuje:
1) zorganizowanym
grupom
uczniów
mikołowskich
publicznych
szkół
biorącym
w szkolnym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Mikołowa wraz z opiekunem;

udział

2) zorganizowanym grupom uczniów klas sportowych i usportowionych mikołowskich publicznych szkół
podstawowych w godzinach 7.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, wraz z opiekunem.
3) zorganizowanym grupom uczniów klas pierwszych mikołowskich publicznych szkół podstawowych
w godzinach 7.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, wraz z opiekunem.
4) weteranom i weteranom poszkodowanym za okazaniem legitymacji potwierdzającej prawo do korzystania
z uprawnień weterana lub weterana poszkodowanego.
2. Wstęp bezpłatny może przysługiwać zorganizowanym grupom uczniów mikołowskich publicznych
szkół, nie wymienionych w pkt. 1 wyłącznie w przypadkach szczególnych, za zgodą Burmistrza. Podstawą
udzielenia zgody jest:
1) pisemny wniosek Dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem,
2) opinia Naczelnika Wydziału Oświaty, co do zasadności złożonego wniosku.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Mikołowa
w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”.

Nr 87/46/2019

z dnia

1 lutego

2019 r.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mikołowie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w „Gazecie
Mikołowskiej”.

Otrzymują:
1. Biuro Burmistrzów

2. Biuro Rady Miejskiej
Mikołowa
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3. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Mikołowie

4. Naczelnik Wydziału
Oświaty
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