
ZARZĄDZENIE NR B.0050.19.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 26 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. Ustalić stawki brutto za korzystanie z n/w obiektów: 

a) hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 wskazanej w załączniku nr 1, 

b) hali sportowej oraz boisk zewnętrznych przy ul. Warszawskiej 294A wskazanej w załączniku nr 2, 

c) pływalni oraz boisk zewnętrznych przy ul. Kadłubowej 15 wskazanej w załączniku nr 3, 

d) pływalni oraz kortu do squash’a  przy ul. Węglowej 11 wskazanych w załączniku nr 4, 

e) obiektu sportowego przy ul. Chemików 40 wskazanego w załączniku nr 5, 

f) obiektu sportowego przy ul.  Warszawskiej 270 wskazanego w załączniku nr 6, 

g) strzelnicy sportowej w Bieruniu przy ul. Królowej Jadwigi 10 wskazanej w załączniku nr 7. 

h) Centrum Sportowego Homera Adrenalina przy ul. Homera 34 wskazanego w załączniku nr 8. 

§ 2. Zwolnić z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, o których mowa w § 1 zarządzenia 
Bieruński Ośrodek Kultury - w związku z prowadzoną działalnością statutową. 

§ 3. 1. Ustalić stawkę za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, o których mowa w § 
1 zarządzenia  przez kluby sportowe, mające swoją siedzibę na terenie Bierunia - z  przeznaczeniem na 
prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi i  młodzieżą z terenu Bierunia, w wysokości  500 zł netto/miesiąc 
kalendarzowy/obiekt + podatek VAT. 

2. Ustalić stawkę za okres do 15 dni danego miesiąca kalendarzowego za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych, o których mowa w § 1 zarządzenia  przez kluby sportowe, mające swoją siedzibę na terenie 
Bierunia - z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi 
i  młodzieżą z terenu Bierunia, w wysokości  250 zł netto/obiekt + podatek VAT. 

§ 4. Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

a) dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / studenta, 

b) emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

c) osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

d) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności niezamieszkałym na terenie Gminy Bieruń, 

e) opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają stałej 
opieki. 

§ 5. Ustalić minimalną miesięczną stawkę netto za wynajem powierzchni pod automaty vendingowe             
w wysokości: 100 złotych za jeden automat. 

§ 6. 1. Bieruńska karta „Rodzina  3+” upoważnia do naliczenia zniżki zgodnie z obowiązującą uchwałą 
Rady Miejskiej w Bieruniu, niezależnie od uprawnienia do skorzystania ze stawki ulgowej. 

2. Posiadanie bieruńskiej karty „Rodzina 3+” lub „Aktywni Seniorzy 60+” nie ma wpływu na wysokość 
opłat dodatkowych. 
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3. Posiadacze zarówno karty „Rodzina 3+”, jak i „Aktywni Seniorzy 60+” mogą skorzystać z uprawnień 
wynikających tylko z jednej z nich, wg własnego wyboru. 

§ 7. Zawodnikom oraz trenerom klubów sportowych, mających siedzibę na terenie Bierunia i opłacających  
składki członkowskie przysługuje 50% zniżka od obowiązujących stawek cennikowych. 

§ 8. Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Kierownikom obiektów sportowych 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 10. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia: Nr B.0050.018.2020 z dnia 31.01.2020. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem: 01.02.2022 r. 
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       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

  

CENNIK  OPŁAT - Hala sportowa  w Bieruniu ul. Szarych Szeregów 15. 
 

 

PODMIOTY  GOSPODARCZE,  POZOSTAŁE  ORGANIZACJE 
 

Płyta boiska cała sektor  

od 1 października do 31 marca 200 zł/ godz. 100 zł/ godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 120 zł/ godz. 80 zł/ godz. 

Uwagi:  cena obejmuje udostępnienie jednej szatni. 

Rezerwacja  hali sportowej  1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 

od 1 października do 31 marca 260 zł 460 zł 600 zł + 200 zł 

od 1 kwietnia do 30 września 180 zł 320 zł 460 zł + 120 zł 

Uwagi: 

- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji, 

- cena obejmuje korzystanie z płyty boiska, zaplecza socjalnego, trybun, 

- w przypadku rezerwacji hali sportowej lub płyty boiska  istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń  

   za opłatą.                                                                                                                                                  

Siłownia Sala fitness Spikerka z tablicą wyników 

70 zł / 60 minut 70 zł / 60 minut 30 zł  / 60 minut 

 

 Badminton 

od 1 października do 31 marca 30 zł/ godz. 90 zł/ 4 godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 25 zł/ godz. 75 zł/ 4 godz. 

Uwagi: cena dotyczy wynajęcia boiska do badmintona. 
 

Rezerwacja pomieszczenia wejście 4 wejścia 

siłownia  100 zł 300 zł 

sala fitness 100 zł 300 zł 

szatnia 20 zł / godz. - 

Uwagi: wejście: siłownia, sala fitness, sauna – 60 minut. 
 

 

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 

- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość pobierana z karnetu zależy od  

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

na obiekcie zgodnie z cennikiem dla osób fizycznych. 
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Klienci indywidualni – bilety   
PŁYTA  BOISKA cała sektor  

od 1 października do 31 marca 130 zł/ godz. 70 zł/ godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 80 zł/ godz. 50 zł/ godz. 

Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi - 20% od obowiązującej ceny 

- opłaty dodatkowe: 20 zł – udostępnienie dodatkowej  szatni w hali sportowej. 

 

  bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

BADMINTON 10 zł/ osoba 8 zł/ osoba 

Uwagi:  stawka za 60 minut 

 

 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł / osoba 8 zł / osoba 

Uwagi:  wejście siłownia / sala fitness - 90 minut. 

 

Klienci indywidualni - karnety 

„KARNETY  PUNKTOWE” 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

16 wejść czas wejścia 120 zł 80 zł 

miesięczny* 150 zł 100 zł 

Uwagi:   

- Z karnetu punktowego   pobierana jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 

- czas wejścia określony wg ceny biletu, 

- karnet ważny 90 dni od daty zakupu lub doładowania, 

* Karnet imienny, wejście raz dziennie, czas wejścia - 135 minut, ważny 30 dni od daty zakupu. 

 

 „KARNETY  WARTOŚCIOWE” 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 pobierana z karnetu zależy od  

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

na obiekcie, 

- karnet umożliwia skorzystanie z zajęć: aerobiku, jogi w przypadku wolnych miejsc na grupie, 

- karnety obejmują wejścia jednorazowe z wyłączeniem wynajmu płyty boiska, 

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

 

OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 30 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 25 zł 

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

UWAGI OGÓLNE: 

- czas korzystania z obiektu liczony jest od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 

- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna dopłata 

w wysokości 1/10 ceny biletu, 

Wstęp bezpłatny: 

➢ wstęp bezpłatny na halę sportową, siłownię i salę fitness przysługuje weteranom i weteranom 

poszkodowanym (należy w kasie przedstawić legitymację). 
➢ wstęp bezpłatny na siłownię, salę fitness i badminton przysługuje mieszkańcom Bierunia posiadającym –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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orzeczenie o niepełnosprawności 90 minut/dzień (za każde następne rozpoczęte 6 minut pobytu 

naliczana jest proporcjonalna dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu. Np. dopłata do siłowni wynosi: 

bilet normalny 1,00 zł, bilet ulgowy 0,80 zł. Należy w kasie przedstawić orzeczenie o 

niepełnosprawności). 

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

➢ dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / studenta, 

➢ emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

➢ osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

➢ osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności niezamieszkałym w Bieruniu, 

➢ opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają 

stałej opieki. 
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       Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

  

 

CENNIK  OPŁAT  - hala sportowa  w Bieruniu ul. Warszawska 294A,  
 

PODMIOTY  GOSPODARCZE,  POZOSTAŁE  ORGANIZACJE 
 

Płyta boiska cała sektor  

od 1 października do 31 marca 200 zł/ godz. 100 zł/ godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 120 zł/ godz. 80 zł/ godz. 

Uwagi:  cena obejmuje udostępnienie jednej szatni. 
 

Rezerwacja  hali sportowej  1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 

od 1 października do 31 marca 260 zł 460 zł 600 zł + 200 zł 

od 1 kwietnia do 30 września 180 zł 320 zł 460 zł + 120 zł 

Uwagi: 

- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji, 

- cena obejmuje korzystanie z płyty boiska, zaplecza socjalnego, trybun, 

- w przypadku rezerwacji hali sportowej lub płyty boiska  istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń  

   za opłatą.                                                                                                                                                  

Siłownia Sala fitness Grota solna Sauna 

70 zł / 60 minut 70 zł / 60 minut 70 zł / 45 minut 70 zł / 60 minut 

Kręgielnia (1 tor) Kręgielnia (2 tory) Kręgielnia (3 tory) Spikerka z tablicą wyników 

80 zł / 60 minut 100 zł / 60 minut 150 zł / 60 minut 30 zł  / 60 minut 

 

 Badminton / Tenis stołowy 

od 1 października do 31 marca 30 zł/ godz. 90 zł/ 4 godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 25 zł/ godz. 75 zł/ 4 godz. 

Uwagi: cena dotyczy wynajęcia stołu do tenisa stołowego / boiska do badmintona. 
 

Rezerwacja pomieszczenia wejście 4 wejścia 

siłownia  100 zł 300 zł 

sala fitness 100 zł 300 zł 

sauna 100 zł 300 zł 

grota solna 100 zł 300 zł 

kręgielnia (1 tor) 100 zł 350 zł 

kręgielnia (2 tory)  150 zł 500 zł 

kręgielnia (3 tory) 200 zł 600 zł 

szatnia 15 zł / godz. - 

Uwagi: wejście: grota solna – 45 minut,  kręgielnia, siłownia, sala fitness, sauna – 60 minut. 
 

 

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 

- 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 zgodnie z cennikiem dla osób fizycznych. 
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Klienci indywidualni – bilety  
  

PŁYTA  BOISKA cała sektor  

od 1 października do 31 marca 130 zł/ godz. 70 zł/ godz. 

od 1 kwietnia do 30 września 80 zł/ godz. 50 zł/ godz. 

Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi - 20% od obowiązującej ceny 

* zniżka dotyczy: dzieci, uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia (za okazaniem legitymacji). 
- opłaty dodatkowe: 20 zł – udostępnienie dodatkowej  szatni w hali sportowej. 

 

  bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

TENIS  STOŁOWY 9 zł /osoba 7 zł/ osoba 

BADMINTON 10 zł/ osoba 8 zł/ osoba 

Uwagi:  stawka za 60 minut 

 

SAUNA INFRARED 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

15 zł / osoba 12 zł / osoba 

Uwagi: wejście sauna – 90 minut. 

 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł / osoba 8 zł / osoba 

Uwagi:  wejście siłownia / sala fitness - 90 minut. 

 

GROTA SOLNA 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł / osoba 8 zł / osoba 

„Bilety rodzinne” 
„1 +1” „1 +2” „2 + 1” „2 + 2” 

15 zł 20 zł 22 zł 25 zł 

Rezerwacja pomieszczenia 60 zł   

Uwagi:   

- wejście grota solna: 45 minut, 

- dzieci do ukończenia 3 roku  życia: wstęp wolny, 

- z groty solnej w ramach rezerwacji pomieszczenia może korzystać maksymalnie 8 osób. 

 

ZAJĘCIA 

AEROBIKU 

bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

12 zł / 60 min. 10 zł / 60 min. 

18 zł / 90 min. 15 zł / 90 min. 

Uwagi: obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

   

KRĘGIELNIA 1 godz. 2 godz. Każda następna godzina 

poniedziałek-piątek 
1 tor 45 zł 70 zł 35 zł 

3 tory 100 zł 200 zł 70 zł 

sobota, niedziela, święta 

 

1 godz. 2 godz. Każda następna godzina 

1 tor 50 zł 80 zł 40 zł 

3 tory 120 zł 240 zł 80 zł 

Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi – 20% od obowiązującej ceny 
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Klienci indywidualni - karnety 

  

„KARNETY PUNKTOWE” 

ZAJĘCIA AEROBIKU 
bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

10 zł/60 min. x ilość zajęć 8 zł/60 min. x ilość zajęć 

 15 zł/90 min. x ilość zajęć 12 zł/90 min. x ilość zajęć 
 

- obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS bilet NORMALNY bilet ULGOWY 

16 wejść czas wejścia 120 zł 80 zł 

miesięczny* 150 zł 100 zł 

Uwagi:   

- Z karnetu punktowego   pobierana jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 

- czas wejścia określony wg ceny biletu, 

- karnet ważny 90 dni od daty zakupu lub doładowania, 

* Karnet imienny, wejście raz dziennie, czas wejścia - 135 minut, ważny 30 dni od daty zakupu. 

 

 „KARNETY  WARTOŚCIOWE” 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 pobierana z karnetu zależy od  

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

na obiekcie, 

- karnet umożliwia skorzystanie z zajęć: aerobiku, jogi w przypadku wolnych miejsc na grupie, 

- karnety obejmują wejścia jednorazowe z wyłączeniem wynajmu płyty boiska, 

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

 

OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 30 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 25 zł 

Uwagi: 

- opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

➢ czas korzystania z obiektu liczony jest od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 

➢ za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna 

dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu, 

➢ bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosłe + dzieci  w  wieku uprawniającym je do 

skorzystania ze stawki ulgowej, 

➢ wstęp bezpłatny na halę sportową, siłownię i salę fitness przysługuje weteranom i weteranom 

poszkodowanym (należy w kasie przedstawić legitymację), 

➢ Wstęp bezpłatny na siłownię, salę fitness, tenis stołowy i badminton przysługuje mieszkańcom 

Bierunia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 90 minut/dzień (za każde następne 

rozpoczęte 6 minut pobytu naliczana jest proporcjonalna dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu. Np. 

dopłata do siłowni wynosi bilet normalny 1,00 zł, bilet ulgowy 0,80 zł. Należy w kasie przedstawić 

orzeczenie o niepełnosprawności). 
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CENNIK  OPŁAT  - boiska zewnętrzne w Bieruniu ul. Warszawskiej 294 A, 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI  zorganizowani w grupę 

BILET  Normalny Ulgowy  

Boisko do piłki nożnej  (sztuczna trawa) 50 zł 40 zł 

Boisko do piłki ręcznej 25 zł 15 zł 

Boisko do siatkówki 25 zł 15 zł 

Boisko do koszykówki  25 zł 15 zł 

Boisko do tenisa     25 zł * 15 zł  

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

➢ dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / 

studenta, 

➢ emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

➢ osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

➢ osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

➢ opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności 

wymagają stałej opieki. 

PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE 

Boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa) 100 zł 

Boisko do piłki ręcznej 50 zł 

Boisko do siatkówki 50 zł 

Boisko do koszykówki  50 zł 

Boisko do tenisa  50 zł 

Uwagi: 

- opłaty dodatkowe: 50 zł – oświetlenie boiska, 20 zł – udostępnienie 1 szatni w hali 

sportowej, 

- podane ceny to stawka za 1,5 godziny zegarowej, 

- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna 

dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu i opłaty dodatkowej, 

- wstęp ze zniżką przysługuje grupom, które w 100 % składają się z osób posiadających prawo 

do zniżki, 

- opłaty można realizować za pomocą karnetu wartościowego. 

 

* osoby indywidualne  mogą korzystać nieodpłatnie z obiektów  zewnętrznych 

(z wyłączeniem kortów do tenisa) bez oświetlenia tylko w godzinach, na które nie została 

przyjęta rezerwacja. 

 

REZERWACJA  CAŁEGO  OBIEKTU   

ilość godzin 1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 

z oświetleniem 200 zł 350 zł 500 zł + 150 zł 

bez oświetlenia 150 zł 250 zł 350 zł + 100 zł 

Uwagi: 

- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji. 
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            Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 
 

CENNIK  OPŁAT  -  pływalnia  w Bieruniu ul. Kadłubowa 15. 
Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA 

Bilet NORMALNY 15 zł 

Bilet ULGOWY 10 zł 

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

Bilet NORMALNY 12 zł 

Bilet ULGOWY 7 zł 

Zajęcia aquaaerobiku  - wejście jednorazowe 

Bilet NORMALNY 20 zł 

Bilet ULGOWY 17,5 zł 

Seans saunowy - wejście jednorazowe 

Bilet NORMALNY 20 zł 

Bilet ULGOWY 17,5 zł 

STREFA SAUN 1,5 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 1/10 ceny biletu np. bilet normalny 1,5 zł, bilet ulgowy 1 zł.  

Wstęp bezpłatny na nieckę basenu (bez możliwości korzystania ze strefy saun) 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 pływalnię maksymalnie dwójki dzieci. 

➢ Mieszkańcom Bierunia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 90 minut/dzień (za każde następne 

rozpoczęte 6 minut pobytu naliczana jest dopłata: bilet normalny 1,5 zł; bilet ulgowy 1 zł. Należy w kasie 

przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności). 

➢ Weteranom i weteranom poszkodowanym (należy w kasie przedstawić legitymację). 
 

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 pobierana 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 70 zł / 4 zajęcia 60 zł / 4 zajęcia 

Uwagi:      - z karnetu punktowego pobierana jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 

                  - karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu, 

                  - obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

CENY  WYNAJMU   

Tor pływacki                           80 zł 

Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje (bez SPA) 400 zł 

Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje + SPA 650 zł 

Strefa SPA                    275 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). 

OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 30 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 25 zł 

Uwagi:   opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 
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CENNIK  OPŁAT  - boiska zewnętrzne w Bieruniu ul. Kadłubowa 15. 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI  zorganizowani w grupę 

BILET  Normalny Ulgowy  

Boisko do piłki nożnej  (sztuczna trawa) 50 zł 40 zł 

Boisko do piłki ręcznej 25 zł 15 zł 

Boisko do siatkówki 25 zł 15 zł 

Boisko do koszykówki  25 zł 15 zł 

Boisko do tenisa    25 zł * 15 zł  

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

➢ dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / 

studenta, 

➢ emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

➢ osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

➢ osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

➢ opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności 

wymagają stałej opieki. 

PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE 

Boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa) 100 zł 

Boisko do piłki ręcznej 50 zł 

Boisko do siatkówki 50 zł 

Boisko do koszykówki  50 zł 

Boisko do tenisa  50 zł 

Uwagi: 

- opłaty dodatkowe: 20 zł – oświetlenie boiska,  

- podane ceny to stawka za 1,5 godziny zegarowej, 

- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna 

dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu i opłaty dodatkowej, 

- wstęp ze zniżką przysługuje grupom, które w 100 % składają się z osób posiadających prawo 

do zniżki, 

- opłaty można realizować za pomocą karnetu wartościowego. 

 

* klienci indywidualni  mogą korzystać nieodpłatnie z obiektów  zewnętrznych 

(z wyłączeniem kortów do tenisa) bez oświetlenia  tylko w godzinach, na które nie została 

przyjęta rezerwacja. 

 

REZERWACJA  CAŁEGO  OBIEKTU   

ilość godzin 1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 

z oświetleniem 200 zł 350 zł 500 zł + 150 zł 

bez oświetlenia 150 zł 250 zł 350 zł + 100 zł 

Uwagi: 

- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji. 
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      Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

CENNIK OPŁAT - pływalnia i kort do squash’a w Bieruniu ul. Węglowa 11. 

 

PŁYWALNIA 

Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA 

Bilet NORMALNY 10 zł 

Bilet ULGOWY 7 zł 

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

Bilet NORMALNY 8 zł 

Bilet ULGOWY 5 zł 

Zajęcia aqua aerobiku - wejście jednorazowe 

Bilet NORMALNY 20 zł 

Bilet ULGOWY 17,50 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 dodatkowo rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest dopłata w wysokości 1/10 ceny 

biletu np.: bilet normalny 1,00 zł, bilet ulgowy 0,70 zł. 

Wstęp bezpłatny na nieckę basenu (bez możliwości korzystania ze strefy saun) 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. 

➢ Mieszkańcom Bierunia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 90 minut/dzień (za każde następne 

rozpoczęte 6 minut dopłata 1,00 zł bilet normalny, 0,70 zł bilet ulgowy, należy w kasie przedstawić 

orzeczenie o niepełnosprawności). 

➢ Weteranom i weteranom poszkodowanym (należy w kasie przedstawić legitymację). 

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 70 zł / 4 zajęcia 60 zł / 4 zajęcia 

Uwagi:   

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

➢ karnet ważny jest do końca miesiąca kalendarzowego, w którym został zakupiony, 

➢ obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

CENY WYNAJMU   Poniedziałek – Piątek  Sobota, Niedziela i Święta 

Tor pływacki 55 zł 70 zł 

Niecka basenowa bez strefy saun 210 zł 260 zł 

Niecka basenowa + strefa saun 310 zł 385 zł 

Uwagi:  

➢ podane ceny to stawka za 60 minut korzystania z obiektu, 

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

OPŁATY DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 30 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 25 zł 

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

Poniedziałek – Niedziela i Święta CENA ZA KORT 

Bilet NORMALNY 28 zł  

Bilet ULGOWY 23 zł 

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

Bilet NORMALNY 23 zł 

Bilet ULGOWY 18 zł 

Wypożyczenie rakiety do squash’a 10 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. 

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem następujących dokumentów: 

➢ dzieciom, uczniom, studentom do ukończenia 26 r.ż. na podstawie legitymacji ucznia / studenta, 

➢ emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta / rencisty, 

➢ osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

➢ osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

➢ opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają 

stałej opieki. 
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      Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

CENNIK  OPŁAT   

- obiekt sportowy w Bieruniu ul. Chemików 40, 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI   Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  

Boisko boczne 500 zł 100 zł  100 zł / godz. 

Boisko główne 1000 zł 150 zł 100 zł / godz. 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią  250 zł 50 zł 50 zł / godz. 

Uwagi:  

- 2 szatnie w cenie wynajmu, 

- dodatkowa szatnia 20 zł. 

 

PODMIOTY GOSPODARCZE, 

pozostałe organizacje 

Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  

Boisko boczne 2000 zł 400 zł  100 zł / godz. 

Boisko główne 3000 zł 600 zł 100 zł / godz. 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią 1000 zł 200 zł 100 zł / godz. 

Cały obiekt 4000 zł 1000 zł  

Uwagi:  

- cena nie zawiera opłat za: media (prąd, woda, ścieki), sprzątania obiektu i wywozu odpadów. 
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      Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

CENNIK  OPŁAT  - obiekt sportowy w Bieruniu ul. Warszawska 270. 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI   Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  

Boisko boczne 500 zł 100 zł  100 zł / godz. 

Boisko główne 1 000 zł 150 zł - 

Salka konferencyjna 300 zł 50 zł  

Uwagi:  

- 2 szatnie w cenie wynajmu, 

- dodatkowa szatnia 20 zł. 

 

PODMIOTY GOSPODARCZE, 

pozostałe organizacje 

Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  

Boisko boczne 2000 zł 400 zł  100 zł / godz. 

Boisko główne 3000 zł 600 zł - 

Cały obiekt 4000 zł 1000 zł - 

Salka konferencyjna 1000 zł 200 zł  

Uwagi:  

- cena nie zawiera opłat za: media (prąd, woda, ścieki), sprzątania obiektu i wywozu odpadów. 

 

BOISKO DO TENISA Cena Aktywny Senior 60+ 

Klienci indywidualni 25 zł / 90 minut 20 zł / 90 minut 

Podmioty gospodarcze, pozostałe 

organizacje 

40 zł / 90 minut  

Opłata dodatkowa za oświetlenie kortów 30 zł / 90 minut 

Dzieci i młodzież do 26 r.ż. 20 zł / 90 minut * 

Członkowie ALTZ 200 zł / rok 

Uwagi: 

* korty do tenisa, bez oświetlenia  tylko w godzinach, na które nie została przyjęta rezerwacja  

(za okazaniem legitymacji). 
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      Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

CENNIK  OPŁAT  - strzelnica sportowa  w Bieruniu ul. Królowej Jadwigi 10. 

 

Strzelanie z KBKS, PS 

KLIENCI INDYWIDUALNI Bilet NORMALNY Bilet ULGOWY 

Wynajem stanowiska strzeleckiego 25 zł/godz. 20 zł/godz. 

Wynajem całej strzelnicy (8 stanowisk) 150 zł/godz. 100 zł/godz. 

Strzał 3,50 zł 3 zł 

Strzał (tarcze automatyczne) 4 zł 3 zł 

Dodatkowa tarcza 1 zł 1 zł 
 

PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE   CENA 

Wynajem stanowiska strzeleckiego 60 zł/godz. 

Wynajem całej strzelnicy  300 zł/godz. 

Strzał 5 zł 

Strzał (tarcze automatyczne) 7 zł 

Dodatkowa tarcza 2 zł 

Uwagi: 

- cena za strzał obejmuje: korzystanie z broni, nabój, tarczę (1 na 10 strzałów), obsługę,  

- minimalna ilość strzałów 10. 

 

 

Strzelanie z broni pneumatycznej 

KLIENCI INDYWIDUALNI Bilet NORMALNY Bilet ULGOWY 

Wynajem stanowiska strzeleckiego 20 zł/godz. 15 zł/godz. 

Wynajem 4 stanowisk  70 zł/godz. 50 zł/godz. 

Strzał 2 zł 1 zł 

Dodatkowa tarcza  1 zł 1 zł 

PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE  CENA 

Wynajem stanowiska strzeleckiego 50 zł/godz. 

Wynajem 4 stanowisk  120 zł/godz. 

Strzał 2 zł 

Dodatkowa tarcza 1 zł 

Uwagi: 

- cena za strzał obejmuje: korzystanie z broni, nabój, tarczę (3 na 25 strzałów), obsługę,  

- minimalna ilość strzałów 25. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 62B3E427-8E32-4154-9225-49420F2E5B5A. Przyjęty Strona 1



          Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr B.0050.19.2022 

      Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26 stycznia 2022 r. 

   

  

CENNIK  OPŁAT  - Centrum Sportowe Homera Adrenalina w Bieruniu ul. Homera 34,  

 
Klienci indywidualni 

 WEJŚCIE  
NORMALNE 

WEJŚCIE  
ULGOWE 

WEJŚCIE  
DZIECIĘCE 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 25 zł 20 zł 15 zł 

W CHARAKTERZE ASEKURANTA 15 zł 10 zł - 
BILET RODZINNY 2 + 1 50 zł - - 

BILET RODZINNY 2 + 2 60 zł - - 

OPŁATY DODATKOWE  

Szkolenie z zasad asekuracji 
DLA 1 OSOBY DLA 2 OSÓB  

15 zł 20 zł 
Powtórka szkolenia z asekuracji 10 zł 15 zł 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata 
bezzwrotna) 

20 zł 

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 30 zł 

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 25 zł 
UWAGA: opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

 

Wstęp bezpłatny przysługuje mieszkańcom Bierunia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. 

Wejście ulgowe przysługuje za okazaniem następujących dokumentów:  

• dzieciom do ukończenia 12 r. ż., uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej, 

• emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta/rencisty, 

• osobom posiadającym bieruńską kartę „Aktywni Seniorzy 60+”, 

• osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności niezamieszkałym w Bieruniu, 

• opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagają stałej 

opieki. 

Bilet dziecięcy obowiązuje tylko dla dzieci do ukończenia 12 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.  

Bilet rodzinny upoważnia do jednorazowego wejścia na ściankę wspinaczkową dwie osoby dorosłe wraz z jednym 

lub dwójką dzieci.  

Prowadzenie zajęć sekcji zewnętrznych i przyprowadzania grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego (min. 

1 tydz.) zgłoszenia w kasie lub drogą elektroniczną u kierownika obiektu. Minimalna ilość osób w sekcji 

zewnętrznej wynosi 4 osoby.  

Wejście w charakterze asekuranta to opłata dla osób niewspinających się ale asekurujących i przebywających na 

hali wspinaczkowej. Opłata nie dotyczy osób płacących za szkolenie z zasad asekuracji.  

Szkolenie z zasad asekuracji odbywa się z założenia co godzinę (pierwsze szkolenie od godz.16). 

Powtórne szkolenie dotyczy tylko osób, które zostały przeszkolone w Centrum Sportowe Homera Adrenalina. 

Każde wejście jest nielimitowane czasowo. 
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Karnety  

 
WEJŚCIE 

NORMALNE 
WEJŚCIE 
ULGOWE 

WEJŚCIE 
DZIECIĘCE 

KARNET 8 WEJŚĆ 150 zł 110 zł 75 zł 
KARNET 4 WEJŚCIA 80 zł 60 zł 45 zł 

KARNETY NO LIMIT 

 2 MIESIĄCE 4 MIESIĄCE 6 MIESIĘCY 
NIEOGRANICZONA ILOŚĆ 

WEJŚĆ W OKREŚLONYM CZASIE 
250 zł 400 zł 550 zł 

KARNETY RODZINNE 

 2 + 1 2 + 2  
4 WEJŚCIA 160 zł 200 zł  

8 WEJŚĆ 300 zł 350 zł  
 

Karnety 4 i 8 wejść są imienne i ważne dwa miesiące od daty zakupu.  

Karnet No Limit jest imienny i upoważnia do nieograniczonej ilości wejść na obiekt w wykupionym okresie czasu. 

Karnet Rodzinny 2+1 upoważnia do wejścia na ścianę dwie osoby dorosłe wraz jednym dzieckiem do ukończenia 

12 roku życia, a Karnet Rodzinny 2+2 dwie osoby dorosłe z dwójką dzieci do ukończenia 12 roku życia (każde 

kolejne dziecko wchodzi za darmo. Wiek dziecka należy potwierdzić za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). 

Karnety rodzinne są imienne, ważne 3 miesiące od daty zakupu i upoważniają do określonej ilości wejść zależnie 

od wykupionego wariantu. 

 

Sprzęt  
 CENA 

UPRZĄŻ WSPINACZKOWA 5 zł 
PRZYRZĄD ASEKURACYJNY GRI-GRI PLUS + KARABINEK 5 zł 

LINA DYNAMICZNA 10 zł 
Wyposażenie sprzętu jest jednorazowe oraz nielimitowane czasowo (w danym dniu). 
 

WYNAJEM OBIEKTU PODMIOTY  GOSPODARCZE,  POZOSTAŁE  ORGANIZACJE 

 CENA 

MINIMUM 4 GODZINY  600 zł 

KAŻDA KOLEJNA GODZINA  100 zł 

INSTRUKTOR 100zł/h 
 

WYNAJEM OBIEKTU MOŻLIWY TYLKO W GODZINACH 07:00-15:00. 
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