
ZARZĄDZENIE NR 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 10 lipca 2019 roku

w  sprawie  wysokości  cen  i  opłat  za  korzystanie  z gminnych  obiektów  sportowo-
rekreacyjnych i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 712) w związku z § 4 uchwały nr LIX/510/18
Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń
użyteczności  publicznej  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie,  sposobu  ustalania  cen
i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich
wysokości (Dz. Urz. Woj. święt. z 2018 roku poz. 1550) oraz  w związku z art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  zarządzam, co
następuje:

§ 1

Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz za
usługi  komunalne  świadczone  przez  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie,  zgodnie
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 stycznia
2018 roku w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ dr Ewa Kondek

   z-ca Burmistrza Miasta i Gminy



Załącznik do zarządzenia nr  126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia  10 lipca 2019 r.

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne
świadczone przez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

I. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Mickiewicza

1. Wynajem - hala OSiR  
a) osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
60,00 zł/h

b) inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność 
gospodarczą                                                    

90,00 zł/h

c) osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu 
osiągnięcia zysku

120,00 zł/h

2. Zajęcia fitness
a) karnet miesięczny 30,00 zł
b) karnet miesięczny dla osób mających wykupiony karnet miesięczny na 

siłownię  
20,00 zł

3. Siłownia  
a) karnet jednorazowego wejścia                                                                       

(ograniczony czasowo do 1,5 h w ciągu dnia)
8,00 zł

b) karnet tygodniowy                                                                                          
(ograniczony czasowo do 1,5 h w ciągu dnia)

20,00 zł

c) karnet miesięczny                                                                                           
(limit czasu 1,5 h w ciągu dnia, ilość wizyt nieograniczona)     

55,00 zł

d) karnet trzymiesięczny                                                                                     
(bez limitu czasu i ilości wizyt)

150,00 zł

4. Wypożyczenie sprzętu OSiR:  
a) stół do tenisa stołowego 5,00 zł/h
b) krzesło 2,00 zł/dobę
c) stół konferencyjny 10,00 zł/dobę
5. Parking  
a) dla osób korzystających z urządzeń i obiektów w godzinach pracy hali bezpłatnie
b) całodobowo dla osób, które zawarły umowę najmu miejsca parkingowego 25 zł/miesiąc

II. Stadion Miejski przy ul. Koszarowej

1. Wynajem – płyta główna  
a) osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
250,00 zł/h*

b) inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność 
gospodarczą                                                    

300,00 zł/h*     

c) osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu 
osiągnięcia zysku

400,00 zł/h*     

2. Wynajem – boisko treningowe  
a) osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
125,00 zł/h*     

b) inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność 
gospodarczą

150,00 zł/h*     

c) osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu 
osiągnięcia zysku

200,00 zł/h*    

* w przypadku sparingów, treningów oraz rozgrywek sportowych nie będących spotkaniami ligowymi
podana cena dotyczy jednego sparing-partnera/drużyny.



III. Ośrodek Wypoczynkowy "Wilga" w Golejowie
1. Wynajem domków letniskowych w sezonie letnim (od 24.06 do 31.08) cena za 1 dobę
a) 2-osobowy 35,00 zł
b) 3-osobowy 45,00 zł
c) 4-osobowy 65,00 zł
d) 4-osobowy z umywalką 90,00 zł
e) 5-osobowy pełnym węzłem sanitarnym 150,00 zł
f) 6-osobowy 100,00 zł

Wynajem okazjonalny 5 zł/os.
 Poza sezonem istnieje możliwość negocjacji cen max. o 20%

2. Wypożyczenie kompletu pościeli  
a) pobyt do 5 dni 7,00 zł/komplet
b) pobyt powyżej 5 dni bezpłatnie        
3. Wynajem miejsca campingowego cena za dobę
a) ustawienie namiotu 10,00 zł
b) nocleg w namiocie 5,00 zł/osoby
c) ustawienie przyczepy 15,00 zł
d) nocleg w przyczepie 5,00 zł/osoby
e) korzystanie z przyłącza elektrycznego 10,00 zł
4. Parking  
a) dla mieszkańców ośrodka bezpłatnie        
b) dla pozostałych klientów 5,00 zł/pojazd
5. Wynajem rowerów  
a) 1 godzina 5,00 zł
b) 1 dzień (max. od 9.00 do 21.00) 35,00 zł
c) 1 doba 40,00 zł
d) każda następna doba  20,00 zł
e) 1 tydzień 150,00 zł
f) kask 2,00 zł/dobę
g) fotelik dla dziecka 2,00 zł/dobę
h) kaucja 100 zł                  
6. Wynajem kijów do Nordic Walking  
a) 1 dzień (max. od 9.00 do 21.00) 5,00 zł
b) 1 tydzień 25,00 zł
c) kaucja 50 zł
7. Wynajem desek SUP (deska z wiosłem)
a) 1 godzina 20,00 zł
b) 1 dzień (max. od 9.00 do 21.00) 80,00 zł
c) kaucja 100 zł                  
8. Pozostałe usługi  
a) wynajem miejsca na ognisko 100,00 zł

Z up. Burmistrza
/-/ dr Ewa Kondek

  z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


