UCHWAŁA NR XVII/308/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wprowadzić następujące wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie:
1. Opłaty za wstęp:
1) Bilet wstępu normalny - w wysokości 9,00 zł za godz. od osoby;
2) Bilet wstępu ulgowy – w wysokości 5,00 zł za godz. od osoby do 19 roku życia;
3) Bilet wstępu ulgowy – w wysokości 7,00 zł za godz. od osoby – uczniowie i studenci do 24 roku życia;
emeryci, renciści powyżej 60 roku życia; osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności;
4) Bilet wstępu rodzinny – w wysokości 6,00 zł za godz. od osoby – minimum 3 osoby – pełnoletni opiekun lub
opiekunowie wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości;
5) Bilet wstępu szkolny – w wysokości 4,00 zł za godz. od osoby dla zorganizowanych grup przedszkolnych
i szkolnych z Mikołowa w godz. 800– 1600, od poniedziałku do piątku;
6) Bilet wstępu szkolny – w wysokości 5,00 zł za godz. od osoby dla zorganizowanych grup przedszkolnych
i szkolnych spoza Mikołowa w godz. 800– 1600, od poniedziałku do piątku;
7) Bilet wstępu instruktorski - w wysokości 18,00 zł za godz. od osoby uprawniający do udziału w zajęciach
ruchowych w wodzie organizowanych przez MOSiR w Mikołowie.
2. Opłata za wstęp upoważnia do korzystania z sauny suchej, sauny mokrej, zjeżdżalni oraz innych atrakcji
wodnych.
3. Czas pobytu na pływalni (strefa płatna) naliczany jest od momentu przejścia przez bramki „wejście” do
momentu zdania paska basenowego w kasie.
4. Do pierwszej godziny dolicza się darmowe 10 minut na przebranie i rozliczenie pobytu w strefie płatnej.
5. Czas pobytu w strefie płatnej po przekroczeniu pierwszych 70 minut rozliczany jest co 6 minut
proporcjonalnie do wysokości opłaty za wstęp.
6. Udostępnianie obiektu grupom zorganizowanym:
1) 1 tor pływacki – w wysokości 40,00 zł za godz;
2) ¼ niecki basenu sportowego – w wysokości 90,00 zł za godz;
3) ½ niecki basenu rekreacyjnego – w wysokości 90,00 zł za godz.
7. Instruktorzy nauki pływania MOSiR (w uzgodnionym terminie):
1) Zajęcia indywidualne (jednoosobowe) - 35,00 zł za 45 min. od osoby;
2) Zajęcia grupowe (dwuosobowe) - 30,00 zł za 45 min. od osoby;
3) Zajęcia grupowe (trzyosobowe) - 25,00 zł za 45 min. od osoby;
4) Zajęcia grupowe (4 – 15 osób) - 100,00 zł za 45 min. od grupy.
8. Karta stałego klienta i pasek basenowy:
1) Karta o wartości usług 50 zł - 45,00 zł;
2) Karta o wartości usług 100 zł - 85,00 zł;
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3) Zakup karty bezzwrotnej - 20,00 zł;
4) Zagubienie lub zniszczenie paska basenowego - 40,00 zł.
9. Karta stałego klienta utrzymuje ważność przez 6 miesięcy od momentu doładowania.
10. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
§ 2. Wstęp bezpłatny przysługuje:
1. Dzieciom w wieku do 3 roku życia wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
2. Opiekunom grup zorganizowanych – na każde 15 osób jeden opiekun,
3. Opiekunowi osoby
niepełnosprawności,

niepełnosprawnej

z orzeczonym

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

4. Uczniom biorącym udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Mikołowa,
5. Dzieciom i młodzieży z Mikołowa w wieku do 19 roku życia biorącym udział w imprezach sportowo –
rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Mikołowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:
- Uchwała Nr XXXII/613/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie opłat za wstęp
i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie,
- Uchwała Nr XLII/833/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/613/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie opłat za wstęp i usługi na
Krytej Pływalni w Mikołowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Mikołów oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha
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