
ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 

Burmistrza Zbąszynka 

z dnia 10 października 2019 r. 

 

 

 

W sprawie: cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

            

                    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 

506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/71/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2016 r. w 

sprawie powierzenia Burmistrzowi Zbąszynka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących  

własność Gminy Zbąszynek zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. Za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych ustala się opłaty w wysokości:  

1. Za korzystanie z siłowni w Zbąszynku przy ul. Sportowej 2: 

a)   8,00 zł brutto   – bilet jednorazowy, 

b)   5,00 zł brutto   – bilet jednorazowy, dla młodzieży uczącej się, 

c) 70,00 zł brutto   – karnet miesięczny (nieograniczona liczba wejść), 

d) 40,00 zł brutto   – karnet miesięczny (nieograniczona liczba wejść), dla młodzieży uczącej się. 

2. Za korzystanie z kortów tenisowych w Zbąszynku przy ul. Sportowej 2: 

a) 12,00 zł brutto  – bilet jednorazowy, za 1 godzinę, dla dwóch osób dorosłych,, 

b)   6,00 zł brutto  – bilet jednorazowy, za 1 godzinę, dla młodzieży uczącej się, dla dwóch osób, 

c)   8,00 zł brutto  – bilet jednorazowy, za 1 godzinę, dla osoby dorosłej i młodzieży uczącej się, dla dwóch 

osób.    

3. Za wynajem siłowni w Zbąszynku przy ul. Sportowej nr 2 – 35,00 zł brutto za 1 godzinę. 

  

§ 2. Osoby legitymujące się: Zbąszynecką Kartą Rodziny – „Rodzina na 5 plus”, Kartą Dużej Rodziny i 

Zbąszynecką Kartą Seniora  za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych otrzymują ulgi w 

wysokości: 

a) za korzystanie z siłowni: 

- 90,00 % za zakup biletów jednorazowych,  

- 90,00 % za zakup biletów, dla młodzieży uczącej się, 

- 90,00 % za zakup karnetu miesięcznego (nieograniczona liczba wejść), 

- 90,00 % za zakup karnetu miesięcznego, dla młodzieży uczącej się (nieograniczona  

liczba wejść,  

b)  - 50,00 %  za wynajem sali w budynku sportowym przy ul. Dworcowej w Dąbrówce  

Wielkopolskiej, za imprezy jednodniowe, 

 

§ 3. Za wynajem innych urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych cena będzie ustalana indywidualnie przez 

Burmistrza Zbąszynka. 

 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Zbąszynka na wniosek zainteresowanego, może odstąpić od 

pobierania opłat lub obniżyć stawkę odpłatności. 

 

§  5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

 

§  6. Tracą moc: 

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 Burmistrza Zbąszynka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie cennika  opłat za 

korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w  

Zbąszynku. 

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 Burmistrza Zbąszynka z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany  

Zarządzenia Burmistrza Zbąszynka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie cennika  opłat za korzystanie z urządzeń 

i obiektów sportowo – rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w  

Zbąszynku. 

 

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 



 

 


