
Zarządzenie Nr 374/2017 
Burmistrza Miasta Kwidzyna 

z dnia 29 listopada 2017r. 
 

o zmianie  zarządzenia w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pomieszczeń, terenów i urządzeń 
sportowych stanowiących własność Miasta Kwidzyna  
 
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 2017r.            
poz. 1875) zarządzam, co następuje: 

 
§1. 

W Zarządzeniu Nr 357/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 5 października w sprawie ustalenia stawek za 
korzystanie z pomieszczeń, terenów i urządzeń sportowych stanowiących własność Miasta Kwidzyna, 
wprowadzam następujące zmiany:  
 
1) § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 
1. Pływalnia przy ul. Słowackiego 

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia, urządzenia 
sportowego Jednostka czasu Sposób korzystania Cena brutto 

(w zł) 

1) Pływalnia  

30 min. 
1 osoba – bilet poranny (pon. – sob. od godz. otwarcia 
pływalni do godz. 7:30).  3 

30 min. 

1 osoba –bilet normalny – osoby powyżej 18 roku życia. 
Możliwość wykupienia karnetu na stałe godziny 
korzystania przez okres minimum jednego miesiąca               
z 20% zniżką. 

5 

30 min. 

1 osoba –bilet ulgowy - młodzież do lat 18, osoby 
powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu z datą 
urodzenia. Inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby 
niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy 
lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,. 
Możliwość wykupienia karnetu na stałe godziny 
korzystania przez okres minimum jednego miesiąca               
z 20% zniżką. 

4 

30 min. 1 osoba – zajęcia lekcyjne; szkoły wyższe. 2 

30 min. 

Bilet instruktorski daje możliwość prowadzenia zajęć 
rekreacji ruchowej,  nauki, doskonalenia pływania dla 
grup liczących powyżej 5 uczestników. Należność 
uiszcza instruktor zaś opłata za wejście każdego 
kolejnego instruktora  na pływalnię  oraz osoby 
szkolącej się pobierana jest zgodnie z obowiązującym 
cennikiem.  

15 

30 min. 

Bilet instruktorski daje możliwość prowadzenia zajęć 
rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania dla 
grup liczących maksymalnie 5 uczestników. Należność 
uiszcza instruktor zaś opłata za wejście na pływalnię 
osoby szkolącej się, pobierana jest zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 

10 

30 min. Wyłączność – 1 tor pływacki max. 6 osób 20 

30 min. Wyłączność – 2 tory pływackie max. 12 osób 40 

30 min. Wyłączność – 3 tory pływackie max. 18 osób 60 

30 min. Wyłączność – 4 tory pływackie max. 24 osoby 80 

2) Brodzik 

1 godz. 

Bilet instruktorski daje możliwość prowadzenia zajęć 
rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania. 
Należność uiszcza instruktor zaś opłata za wejście na 
pływalnię osoby szkolącej się pobierana jest zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 

10 

1 godz. 
1 osoba. Możliwość wykupienia karnetu na stałe 
godziny korzystania przez okres minimum jednego 
miesiąca z 20% zniżką. 

5 

1 godz. 
Wyłączność – maksymalnie 8 osób. Możliwość 
wykupienia karnetu na stałe godziny korzystania przez 
okres minimum jednego miesiąca z 20% zniżką. 

30 

 



2) § 1 ust. 3 pkt 13 i 14 tabeli otrzymuje brzmienie: 
 

3. Kompleks sportowy przy ul. Wiejskiej – pływania 
 

L.p. Rodzaj biletów Jednostka czasu Sposób korzystania Cena brutto 
(w zł) 

13) Bilet instruktorski 1 1 godz. 

Bilet instruktorski daje możliwość prowadzenia zajęć 
rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania dla 
grup liczących powyżej 5 uczestników. Należność 
uiszcza instruktor zaś opłata za wejście każdego 
kolejnego instruktora na pływalnię oraz osoby szkolącej 
się pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

30 

14) Bilet instruktorski 2 1 godz. 

Bilet instruktorski daje możliwość prowadzenia zajęć 
rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania dla 
grup liczących maksymalnie 5 uczestników. Należność 
uiszcza instruktor zaś oplata za wejście na pływalnie 
osoby szkolącej się pobierana jest zgodnie z 
obowiązującym cennikiem.    

20 

 
 
3) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
      „.Zwalnia się z opłat za korzystanie: 
1) z otwartych boisk sportowych, boisk piłkarskich treningowych i boiska piłkarskiego głównego, sal 

sportowych, siłowni i pływalni – dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach prowadzonych przez 
przedszkola i szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie miasta Kwidzyna.” 

 
 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„ 1.Warunkiem prowadzenia zorganizowanych zajęć rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania jest 
podpisanie umowy na  korzystanie z pływalni przy jednoczesnym spełnieniu wymogów: 

1) na pływalni przy ul. Wiejskiej może przebywać jednorazowo do 30 uczestników zajęć. Wszystkie 
zajęcia zorganizowane w niecce sportowej mogą odbywać się na maksymalnie 3 torach pływackich, 
2) na pływalni przy ul. Słowackiego może przebywać jednorazowo do 24 uczestników zajęć. Wszystkie      
zajęcia zorganizowane w niecce sportowej mogą odbywać się na maksymalnie 4 torach pływackich, 

       3) wykupienie biletu instruktorskiego, o którym mowa w § 1., 
2. Zwalnia się z obowiązku zakupu biletu instruktorskiego osobę prowadzącą indywidualne lub grupowe 
zajęcia rekreacji ruchowej, nauki i doskonalenia pływania z osobami niepełnosprawnymi”.  

 
§2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.   
 
 
 


