Burmistrz
Brzegu Dolnego
Zarządzenie Nr 0050.60.2019
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia cen i optât za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks-Hotelowo Sportowy
„Rokita”
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2019 r. poz.506) w związku z§ 1 uchwały nr XXXIV/282/2006 Rady Miejskiej Brzegu Dolnego z dnia
09 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości
cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządzam, co następuje:

§1
Ustalam wysokość cen i opłat brutto za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej w Kompleksie Hotelowo - Sportowym „Rokita” w Brzegu Dolnym.
§2
KRYTA PŁYWALNIA „AQUASPORT
1. Wstęp na basen:
1) bilet normalny:
a) za 60 minut w dni powszednie 9,00 zł
b) za 60 minut w soboty i niedziele - 11,00 zł
2) bilet ulgowy:
a) za 60 minut w dni powszednie 7,00 zł
b) za 60 minut w soboty i niedziele - 8,00 zł
3) bilet grupowy - za 80 min codziennie - 8,00 zł
4) bilet rodzinny normalny:
a) za 60 minut w dni powszednie - 7,00 zł
b) za 60 minut w soboty i niedziele - 9,00 zł
5) bilet rodzinny ulgowy
a) za 60 minut w dni powszednie - 5,00 zł
b) za 60 minut w soboty i niedziele - 6,00 zł
6) bilet promocyjny za 60 minut - 5,00 zł
7) bilet Karta Dużej Rodziny
a) za 60 minut w dni powszednie - 5,00 zł
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b) za 60 minut w soboty i niedziele - 6,00 zł
- dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego -1/60 ceny biletu.
- końcowa kwota dopłaty do biletów wstępu jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek
groszy.
Dzieci do lat 4 - wstęp wolny wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Opiekun osoby niepełnosprawnej - wstęp wolny wyłącznie z osobą niepełnosprawną.
Bilety ulgowe za okazaniem dokumentu upoważniającego do nabycia biletu.
Bilet ulgowy - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci i renciści.
Bilety grupowe - minimum 12 osób + min. 1 opiekun.
Bilet Rodzinny - min 3 osoby, max. 2 osoby dorosłe wraz z dziećmi od 4 do 16 roku
życia).
Bilet Karta Dużej Rodziny - wstęp za okazaniem Karty.
Dolnobrzeska Karta Mieszkańca - 20 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego
normalnego i ulgowego.
2. Karnety na basen
- dla klientów instytucjonalnych
1 ) karnet 4 h (w terminie 1 m-c) - 28,00 zł
2) karnet 5 h (w terminie 1 m-c) - 35,00 zł
3) karnet 6 h (w terminie 1 m-c) - 41,00 zł
4) karnet 8 h (w terminie 1 m-c) - 54,00 zł
5) karnet 10 h (w terminie 1 m-c) - 65,00 zł
6) karnet 15 h (w terminie 2 m-ce) - 95,00 zł
7) karnet 30 h (w terminie 3 m-ce) -170,00 zł
8) karnet 55 h (w terminie 6 m-cy) - 310,00 zł
9) karnet 100 h (w terminie 12 m-cy) - 540,00 zł
- dla klientów indywidualnych
10) karnet 15 h (w terminie 2 m-ce) - 95,00 zł
11) karnet 30 h (w terminie 3 m-ce) -170,00 zł
12) karnet 55 h (w terminie 6 m-cy) - 310,00 zł
13) karnet 100 h (w terminie 12 m-cy) - 540,00 zł
- dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego -1/60 ceny 1 h karnetu.
- końcowa kwota dopłaty do karnetów jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy.
3. Wynajem toru pływackiego:
1) dopłata do biletu na basen za 60 minut w dni powszednie - 65,00 zł
2) dopłata do biletu na basen za 60 minut w soboty i niedziele - 75,00zł
- dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego -1/60 ceny biletu
- końcowa kwota dopłaty do karnetów jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek groszy.
4. Bilety na saunę: dopłata do biletu za basen - 5,00 zł
5. Aerobik:
1) 2 razy w tygodniu 1 godz. - 30,00 zł/mies.
2) wejściówka na 1 godz. - 5,00zł/godz.
6. Opłaty:
1) w momencie zakupu karty abonamentowej pobierana będzie kaucja w wysokości 5,00 zł. Kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania karty w kasie Pływalni
„AQUASPORT” w okresie 1 m-ca po utracie ważności karty,
■
2) odszkodowanie za zniszczenie, zgubienie oraz brak zwrotu karty abonamentowej
-5,00 zł.,
,
.
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3) odszkodowanie za zniszczenie, zgubienie paska z kluczykiem - 35,00 zł.
4) odszkodowanie za zniszczenie zamka szafki ubraniowej - 75,00 zł.,
5) odszkodowanie za zniszczenie, zgubienie numerka szatni -10,00 zł.
7. Nauka
1)
2)
3)

pływania:
indywidualna nauka pływania - 37,00 zł/godz. lekcyjną
grupowa nauka pływania dla grup zorganizowanych - 55,00 zł/godz. lekcyjna
wejście na basen na naukę pływania - 7,00 zł/godz. od osoby dia której
prowadzona jest nauka pływania;
- dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego - 1/60 ceny biletu
ulgowego i normalnego zgodnie § 2 pkt.1;
- końcowa kwota dopłaty do karnetów jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek groszy
8. Sala treningowa: wynajem Sali na cele sportowo-rekreacyjne 1 godz. - 30,00 zł/godz.
§3
STADION SPORTOWY
1. Wynajem obiektów na cele sportowe:
1) płyta główna (1 godz.) - 550,00zł
2) płyta boczna (1 godz.) - 300,00zł
3) płyta boczna 2 ( 1 godz.) -150,00 zł
2. Wynajem obiektów na Inne cele:
1) płyta główna (1 godz.)-1.1 OO.OOzł
2) płyta boczna (1 godz.) - 600,00zł
3) płyta boczna 2 ( 1 godz.) - 300,00 zł
3. Wynajęcie terenów zielonych na imprezy rekreacyjne (1 dzień) - 400,00 zł
§4
KORTY TENISOWE (kwiecleń-listopad)
1. Bilety wstępu:
1) 60minut od poniedziałku do piątki! do godz. 15:00 -15,00 zł
2) 60minut od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 - 20,00 zł
3) 60 minut w sobotę i niedzielę oraz dni świąteczne przez cały dzień - 20,00zł
4) 60 minut Karta Dużej Rodziny-14,00zł
5) 30minut od poniedziałku do piątku do godz. 15:00 - 8,00 zł
6) 30minut od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 - 10,00 zł
7) 30 minut w sobotę i niedzielę oraz dni świąteczne przez cały dzień - 10,00 zł
8) 30 minut Karta Dużej Rodziny - 7,00 zł
9) 60 minut od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne przez cały dzień wraz z
oświetleniem - 28,00 zł
10)60 minut wraz z oświetleniem Karta Dużej Rodziny - 22,00 zł
Bilet Karta Dużej Rodziny - wstęp za okazaniem Karty.
Dolnobrzeska Karta Mieszkańca - 20 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego
normalnego i ulgowego.
2. Karnety na korty tenisowe: karnety 10 h (w każdy dzień) -150,00 zł
§5
HALA KHS
1. Hala Sportowa:
1) Wynajem na cele sportowo-rekreacyjne (1 godz.) : treningi
a) przedszkola, szkoły, jednostki organizacyjne miasta, kluby i stowarzyszenia
sportowe oraz inne jednostki organizacyjne mające siedzibę w gminie Brzeg
Dolny -100,00 zł/godz.
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b) jednostki organizacyjne nie mające siedziby w gminie Brzeg Dolny -130,00
zł/godz.
2) Wynajem na cele sportowo - rekreacyjne ( 1 godz.): imprezy sportowe
a) przedszkola, szkoły, jednostki organizacyjne miasta, kluby i stowarzyszenia
sportowe oraz inne jednostki organizacyjne mające siedzibę w gminie Brzeg
Dolny - 230,00 zl/godz.
b) jednostki organizacyjne nie mające siedziby w gminie Brzeg Dolny - 280,00
zł/godz.
3) Wynajem na inne cele niż sportowe - 380,00 zł/godz.
2. Sala Treningowa:
1) Wynajem na cele sportowo - rekreacyjne ( 1 godz.): treningi i imprezy sportowe:
a) jednostki organizacyjne miasta, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz inne
jednostki organizacyjne mające siedzibę w gminie Brzeg Dolny - 35,00 zł/godz.
b) jednostki organizacyjne nie mające siedziby w gminie Brzeg Dolny - 40,00
zl/godz.
2) Wynajem na inne cele niż sportowe - 60,00 zł/godz.
3) Wynajem na wesele - 1 600,00 zt/2doby
4) Siłownia - (bilet wstępu) - 5,00 zł/1 wejście
5) Siłownia - (karnet wstępu - okres 1 m-c) - 50,00 zł/szt.
§6
OPŁATY ZA NAJEM - HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE
1. Sala konferencyjna nr 107 (1 godz.) - 40,00 zł/godz.
2. Sala konferencyjna nr 13 (1 godz.) - 42,00 zł/godz.
3. Sala konferencyjna nr 16 (1 godz.) - 55,00 zł/godz.
§7
OPŁATY ZA POBYT W HOTELU
1. Klient indywidualny (doba) pokój:
1) Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem):
a) do 3 dób - 125 zl/1 doba,
b) do 2 tygodni - 110 zł/1 doba,
■ c) powyżej 2 tygodni - 90 zł/1 doba,
2) Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem):
a) do 3 dób - 160 zł/1 doba,
b) do 2 tygodni - 140 zł/1 doba,
c) powyżej 2 tygodni - 115 zł/1 doba,
3) Apartament o niższym standardzie:
a) do 3 dób - 185 zł/1 doba,
b) do 2 tygodni - 160 zł/1 doba,
c) powyżej 2 tygodni - 130 zł/1 doba,
4) Apartament o wyższym standardzie:
a) do 3 dób - 230 zł/1 doba,
b) do 2 tygodni - 200 zł/1 doba,
c) powyżej 2 tygodni - 160 zł/1 doba,
2. Dopłata do apartamentu za każdą następną osobę (bez śniadania) - 40,00 zł
osobo/doba
3. Dopłata do apartamentu za każdą następną osobę (ze śniadaniem) - 55,00 zł
osobo/doba
4. Dopłata do usługi hotelowej - dodatkowe śniadanie -16,00 zł osobo/doba
5. Grupa gości weselnych (minimum 12 osób) nocleg bez śniadań - 55 zł osobo/doba.
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6. Grupy sportowe (osobo/doba) bez śniadań:
1 ) do 3 dób - 50 zł osobo/doba,
2) do 1 tygodnia - 45 zł osobo/doba
3) do powyżej 1 tygodnia - 40 zł osobo/doba.
§8
OPŁATY ZA MEDIA I INNE USŁUGI - HOTEL I OBIEKTY SPORTOWE
1. Energia elektryczna (kWh)
2. Energia cieplna z licznika ciepła (GJ)
3. Energia cieplna z powierzchni ogrzewanej, (m2)
4. Energia cieplna opłata stała - roczna (m2)
5. Ciepła woda (m3)
6. Zimna woda(m3)
7. Ścieki (m3)
8. Wywóz nieczystości (szt.)
9. Sauna - hotel ( 1 godz.)
10. Parking - hotel (1 doba)
11. Usługi telefoniczne - hotel (JT)
12. Wynajem stołów biesiadnych (1 doba)

- 0,43 zł/1 kWh
- 60,44 zł/1 GJ
- 2,62 zł/m2
- 0,27 zł/m2
- 62,69 zł/m3
- 5,19 zł/m3
- 5,77 zł/m3
- 60,00 zł/szt.
- 25,00 zł/godz.
- 8,00 zł/dobę
- 0,81 zł/JT
- 8,00 zł/kpl.

§9
PARK LINOWY (maj - październik)
1. Bilety wstępu:
1) Bilet ulgowy-6,00 zł
2) Bilet normalny -11,00 zł
3) Bilet Karta Dużej Rodziny - 5,00 zł
Bilety ulgowe za okazaniem dokumentu upoważniającego do nabycia biletu.
Bilet ulgowy - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci i renciści.
Bilet Karta Dużej Rodziny - wstęp za okazaniem Karty.
Dolnobrzeska Karta Mieszkańca - 20 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego
normalnego i ulgowego.
§10
LODOWISKO (grudzień - marzec)
1. Bilety wstępu:
1) Bilet ulgowy za 60 minut - 3,00 zł
2) Bilet normalny za 60 minut - 6,00 zł
3) Bilet dla grup szkolnych za 60 minut - 2,00 zł
4) Bilet Karta Dużej Rodziny za 60 minut - 2,00 zł
Dzieci do lat 4 - wstęp wolny wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Bilety ulgowe za okazaniem dokumentu upoważniającego do nabycia biletu.
Bilet ulgowy - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci i renciści.
Bilety dla grup szkolnych - minimum 12 osób + min. 1 opiekun
Bilet Karta Dużej Rodziny - wstęp za okazaniem Karty.
Dolnobrzeska Karta Mieszkańca - 20 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego
normalnego i ulgowego.
2. Karnety wstępu:
1 ) Karnet ulgowy (10 wejść) - 20,00 zł
2) Karnet normalny (10 wejść) - 50,00 zł
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Karnety ulgowe za okazaniem dokumentu upoważniającego do nabycia biletu.
Karnety ulgowy - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci i renciści.

3. Ostrzenie łyżew - 1 para - 6,00zł
4. Wypożyczenie 1 pary łyżew:
1 ) Bilet ulgowy - 3,00 zt
2) Bilet normalny - 5,00 zt
Bilety ulgowe za okazaniem dokumentu upoważniającego do nabycia biletu.
Bilet ulgowy - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci i renciści.
§11
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Kompleksu Hotelowo - Sportowego
„Rokita”.

■

§12
Traci moc zarządzenie Burmistrza Brzegu Dolnego Nr 0050.56.2018 z dnia 14.06.2018r. w
sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez
Kompleks Hotelowo - Sportowy „Rokita”.
§14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.
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