
ZARZĄDZENIE NR B.0050.116.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.185.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy 

Bieruń, zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.
z  2017 r., poz. 1875  z późn.  zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia: 

§ 1.Zmienić treść załączników nr 3 i 4 do Zarządzenia nr B.0050.185.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów stanowiących mienie 
komunalne Gminy Bieruń, zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, które otrzymują brzmienie 
o treści, stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.Pozostałe zapisy Zarządzenia nr B.0050.185.2017 wraz z załącznikami pozostawić bez zmian.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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CENNIK  OPŁAT  -  pływalnia  w Bieruniu ul. Kadłubowa 15. 
Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA 

Bilet NORMALNY 9 zł 

Bilet ULGOWY 4,50 zł 

Ferie zimowe i wakacje - do godziny 16.00.  Obowiązuje godzina wejścia na obiekt. Bez strefy saun 

Bilet NORMALNY 6 zł 

Bilet ULGOWY 2 zł 

Zajęcia aquaaerobiku  - wejście jednorazowe 

Bilet NORMALNY 14 zł 

Bilet ULGOWY 12 zł 

Seans saunowy - wejście jednorazowe 

Bilet NORMALNY 14 zł 

Bilet ULGOWY 12 zł 

STREFA SAUN 1 zł za każde rozpoczęte 6 minut 

Uwagi: 

 jedno wejście – tj.70 minut od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 

 za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest dopłata w wysokości 1 zł. 

Wstęp bezpłatny przysługuje: 

 opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun, 

 osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+” w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo w terminie ustalanym przez zarządcę obiektu, 
 dzieciom do ukończenia 6 r.ż – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opłatę ponosi opiekun.  

Bilet opiekuna uprawnia do wprowadzenia na p maksymalnie dwójki dzieci. 
 

CENY  KARNETÓW 

„Karnet wartościowy” Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 

„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 

„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 

 karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu zależy 

od taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych z pobytem klienta 

na obiekcie, 

 karnet umożliwia skorzystanie z zajęć aqua aerobiku w przypadku wolnych miejsc na grupie, 

 karnet wartościowy nie upoważnia do wykupienia usług dostępnych na podstawie „karnetu punktowego” 

„Karnet punktowy” NORMALNY ULGOWY 

Zajęcia aquaaerobiku 48 zł / 4 zajęcia 40 zł / 4 zajęcia 

Uwagi:   

 z karnetu punktowego „zdejmowana” jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 

 karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu, 

 obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

CENY  WYNAJMU   

Tor pływacki 60 zł 

Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje (bez SPA) 300 zł 

Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje + SPA 500 zł 

Strefa SPA 200 zł 

Uwagi :  

 podane ceny to stawka za 60 minut korzystania z obiektu. 

 SPA – tj. sauna fińska, sauna parowa, strefa natrysków i strefa wypoczynku. 

 Dodatkowe atrakcje – tj. zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna infrared (podczerwień). 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.116.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 29 maja 2018 r.

Id: A4E5C77A-566F-4F55-A948-5500558F7382. Przyjęty Strona 1



OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł 

Uwagi:   opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 
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CENNIK  OPŁAT  -  pływalnia  i  kort  do squash’a w Bieruniu ul. Węglowa 11. 

 

PŁYWALNIA 

Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA 
Bilet NORMALNY 7 zł 

Bilet ULGOWY 3,50 zł 
 

Ferie zimowe i wakacje - do godziny 16.00.  Obowiązuje godzina wejścia na obiekt. Bez strefy saun 

Bilet NORMALNY 4 zł 
Bilet ULGOWY 2 zł 

 

Zajęcia aqua aerobiku  - wejście jednorazowe 
Bilet NORMALNY 14 zł 

Bilet ULGOWY 12 zł 
 

STREFA SAUN 1 zł za każde rozpoczęte 6 minut 
Uwagi: 

 jedno wejście – tj.70 minut od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 

 za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest dopłata w wysokości 1 zł. 

Wstęp bezpłatny przysługuje: 

 opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun, 

 osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+” w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo w terminie ustalanym przez zarządcę obiektu, 
 dzieciom do ukończenia 6 r.ż – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opłatę ponosi opiekun.  

Bilet opiekuna uprawnia do wprowadzenia maksymalnie dwójki dzieci. 
\ 

CENY  KARNETÓW 

„Karnet wartościowy” Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 

„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 

„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 

 karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu zależy 

od taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych z pobytem klienta 

na obiekcie, 

 karnet umożliwia skorzystanie z zajęć aqua aerobiku w przypadku wolnych miejsc na grupie, 

 karnet wartościowy nie upoważnia do wykupienia usług dostępnych na podstawie „karnetu punktowego”. 
 

„Karnet punktowy” NORMALNY ULGOWY 

Zajęcia aqua aerobiku 48 zł / 4 zajęcia 40 zł / 4 zajęcia 

Uwagi:   

 z karnetu punktowego „zdejmowana” jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 

 karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu, 

 obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 
 

CENY  WYNAJMU   Poniedziałek – Piątek  Sobota, Niedziela i Święta 
Tor pływacki 40 zł 50 zł 

Niecka basenowa bez strefy saun 160 zł 200 zł 

Niecka basenowa + strefa saun 240 zł 300 zł 

Uwagi :  
 podane ceny to stawka za 60 minut korzystania z obiektu, 

 strefa saun – tj. sauna: fińska, parowa i infrared oraz strefa natrysków. 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.116.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 29 maja 2018 r.

Id: A4E5C77A-566F-4F55-A948-5500558F7382. Przyjęty Strona 1



OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł 

Uwagi:   
 opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

 

 

 

 

SQUASH 

Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA OD OSOBY 

Bilet NORMALNY 10 zł  
Bilet ULGOWY 8 zł 

Ferie zimowe i wakacje - do godziny 16.00.  Obowiązuje godzina wejścia na obiekt.  

Bilet NORMALNY 7 zł 
Bilet ULGOWY 4 zł 

Wypożyczenie rakiety do squash’a 5 zł / szt. 

Uwagi: 
 podane ceny to stawka za 60 minut, 

 dopłata za każde rozpoczęte 30 minut korzystania z kortu w wysokości połowy stawki godzinowej. 
 

CENY  KARNETÓW 

„Karnet wartościowy” Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 

„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 

„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 

 karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu zależy od  

taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych z pobytem klienta na 

obiekcie. 
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