
ZARZĄDZENIE NR 393/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
2012.982) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Wprowadzam „Cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach” zarządzanej 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka z o.o., a określony 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka 
z o.o. 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/2012 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

Cennik opłat za korzystanie z obiektów krytej pływalni  „ Delfin” w Krapkowicach 

1. Cennik korzystania z niecek basenowych. 

 
Termin Godziny otwarcia Bilet Normalny 

(osoby dorosłe) 
Bilet Ulgowy 

(dzieci, młodzież, 
studenci)* 

6:00 - 15:00 8 zł/godz.** 6 zł/godz. od poniedziałku do 
piątku 

15:00 -22:00 12zł/godz. 10 zł/godz. 

sobota 6:00 – 22:00 12 zł/ godz. 10 zł/ godz. 

niedziele i święta 8:00 – 22:00 12 zł / godz. 10 zł /godz. 

* dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej, 

** godzina = 60 minut korzystania z krytej pływalni + 10 minut na przebranie 

Bilety zniżkowe: 

1. BILET RODZINNY – ( 2 x rodzic /opiekun prawny + minimum 1 dziecko; dzieci do lat 4 bezpłatnie) – 10 
% rabatu 

2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – ( po okazaniu legitymacji uprawniającej do zniżki) – 5 zł / godz . 

3. BILET GRUPOWY ( minimalna ilość osób- 30) – 10 % rabatu 

4. Karnety – kupując karnet o wartości 130,00 zł otrzymujesz 150,00 zł,  kupując karnet o wartości 260,00 zł 
otrzymujesz 300,00 zł, kupując karnet o wartości 320,00 zł otrzymujesz 400,00 zł,  kupując karnet o wartości 
400,00 zł otrzymujesz 500,00 zł, 

2. Cennik korzystania z sauny 

 
Termin Godziny otwarcia Jednostka Cena brutto/zł/ 

15:00- 22:00 od poniedziałku do 
piątku 

15:00 -22:00 
1 minuta 0,45 zł 

sobota 6:00 – 22:00 1 minuta 0,45 zł 

niedziele i święta 8:00 – 22:00 1 minuta 0,45 zł 
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3. Inne usługi świadczone na krytej pływalni. 

 
Lp. Przedmiot usługi Jednostka Cena brutto /zł/ 

1. Wynajem na działalność  sportową całego 
obiektu 

60 minut 800,00 zł 

2. Wynajem na działalność  sportową basenu 
rekreacyjnego 

60 minut 200,00 zł 

3. Wynajem na działalność  sportową jednego 
toru pływackiego 

60 minut 100,00 zł 

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto. 
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Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z § 3 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr 
XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego 2012.982) 

W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne. 

Sporządziła: Małgorzata Meisner- Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki 
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