ZARZĄDZENIE NR
/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnin .

16 r.

w sprawie zatwierdzenia cenników opłat za usługi świadczone
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w 2017 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) w związku z § 13 ust.6 załącznika nr 1 do Uchwały
Nr XXXłł/272/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania
statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w Świnoujściu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Zatwierdzam cenniki opłat za usługi świadczone przez Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz" w 2017 roku.
2. Cenniki opłat stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz" w Świnoujściu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr UuQ/2016
Prezydenta Miasta z dnia
12.2016

CENNIKI USŁUG, NAJMÓW I DZIERZAW
OŚRODKA SPORTU I REKREAGI „WYSPIARZ"
NA ROK 2017

I. PŁYWALNIA, ul. Żeromskiego 62, tel. 91321 5410

USŁUGA

Cena
za 60 min. pobytu na
pływalni/ System ESOK •
1 min.

KLIENCI INDYWIDUALNI
Bilet normalny
Bilet ulgowy
(dzieci, młodzież do lat 19, emeryci, renciści - za okazaniem ważnej
legitymacji uprawniającej do zniżki)
Bilet ulgowy dla osoby z niepełnosprawnością
umożliwiającą samodzielne pływanie

10,80/0,18

Bilet „tanie pływanie"
obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -13.00 i 20.00 - 22.00
oraz w soboty i niedziele, wakacje - cały dzień

7,80/0,13

Bilet „rodzinny"
obowiązuje dla rodzica + za każde dziecko do lat 16

6,00/0,10

Bilet feryjny
obowiązuje dla dzieci i młodzieży do lat 19 za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej (tylko w okresie ferii)
Bilet na zajęcia Aqua-fitness
Bilet/Karnet na zajęcia Aqua-fitness - 4 bilety ważne 1miesiąc

3,60 / 0,06

Bilet /Karnet:
> ulgowy - 8 biletów ważnych 2 miesiące - dla dzieci, młodzieży do
lat 19, emerytów, rencistów za okazaniem ważnej legitymacji
uprawniającej do uzyskania ulgi
> normalny - 8 biletów ważnych 2 miesiące
> normalny - 20 biletów ważnych 4 miesiące
Wynajęcie całej pływalni na imprezę sportową

9,00/0,15
5,40 / 0,09

13,00
40,00

52,80/0,11

72,00/0,15
132,00/0,11
1 000,00 / dzień

Uwaga: opłata będzie pobierana za faktyczną ilość minut przebywania na Pływalni.

Zastępca Naczelnika
Wydzi;
^s^STĘPCrPimVDENTA
Kul
mgr Lidia Masłowsi

'aweł Sujka

USŁUGA

Cena

KLIENCI ZORGANIZOWANI - GRUPY
Bilet „szkoła"
szkoły publiczne i niepubliczne z terenu miasta Świnoujście - 45min na
podstawie umowy ze szkołą, poza systemem ESOK
Wynajęcie (poza systemem ESOK):
> 1 toru (max. 8 osób) 45 minut

7,00

97,00

>

1 toru (max. 8 osób) 45 minut - dla stowarzyszeń sportowych,
klubów działających w sferze kultury fizycznej

66,00

>

1 toru (max. 8 osób) 45 minut - dla podmiotów gospodarczych na
działalność związaną z nauką pływania

75,00

Wynajęcie całej pływalni ( max. 40 osób) 45 minut - na podstawie
umowy, poza systemem ESOK:
> dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze
kultury fizycznej
>

dla podmiotów gospodarczych na działalność związaną z nauką
pływania

> pozostali

285,00

296,00

399,00
USŁUGI PODATKOWE
świadczone na terenie Pływalni

Wypożyczenie czepka pływackiego
Opłata za umieszczenie automatu na czepki za miesiąc
Opłata za zgubienie lub uszkodzenie karty na doładowanie
Opłata za zgubienie opaski ESOK
Korzystanie z toalety - dla osób nie korzystających z pływalni
Korzystanie z szatni - dla osób nie korzystających z pływalni
Opłata za umieszczenie plakatu reklamowego lszt/rok

2,50
20,00
30,00
50,00
1,00
2,00
123,00

NAJMY 1 DZIERŻAWY
Dzierżawa gruntu o powierzchni minimum 200 m2 z przeznaczeniem
na ogródek gastronomiczny za 1m2/miesiąc w okresie:
> 01.06-31.08
> pozostałe miesiące

29,00
12,00

Dzierżawa gruntu pod urządzenia rekreacyjne za 1 m 2/miesiąc

28,00

Najem lokalu do 20 m 2 na punkt informacyjny dla szkółki pływackiej
w okresie 01.01- 31.12 za miesiąc

400,00

Najem lokalu powyżej 20 m 2 na działalność gastronomiczną
w okresie 01.01- 31.12 za lm 2/miesiąc

55,00

Najem części lokalu pod automaty (zabawki, słodycze, napoje itp.) za
miesiąc

200,00

Zastępca Naczelnika
'^..M^J^T^SsTĘPCĄJBiaraENTA
mgr Lidia Masłowst^^gfTPawełSujka

II. HALA SPORTOWA, ul. Piłsudskiego, tel. 91 321 25 18

1
USŁUGA

Cena

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z hali dla stowarzyszeń
sportowych i klubów działających w sferze kultury fizycznej - do GOmin.
>
>

w godz. 8.00 - 16.00
w godz. 16.00-22.00

25,00
38,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z hali - do 60 min.
>
>

w godz. 8.00 - 16.00
w godz. 16.00-22.00

44,00
56,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z Vi hali - do 60 min.
> w godz. 8.00 - 16.00
> w godz. 16.00 - 22.00

24,00
36,00

Karnet na usługę rekreacyjno-sportową korzystania z hali dia grup
zorganizowanych 12 wejść - do 60min. Ważny 2 miesiące
>
>

w godz. 8.00 - 16.00
w godz. 16.00-22.00

Wynajęcie hali na imprezę sportową

300,00
456,00

1000,-/dzień

Wynajęcie hali na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
rekreacyjno-sportowym - 60 min.
> w godz. 8.00 - 16.00
> w godz. 16.00-22.00

64,00

Wypożyczenie rusztowania -1 poziom/doba

20,00

Wypożyczenie maty „tatami" -1szt./doba

1,30

Wypożyczenie ogrodzenia tymczasowego zaporowego Iszt./doba

1,30

50,00

NAJMY 1 DZIERŻAWY

Najem lokalu za lmz /miesiąc

Zastępca tyaczeinil
Wydział Pi
rnlSSó,STĘPCAJSKWeeNTA
Kuli
mpr TJrfia Masłnw

SweF Sujka

4,00

III. STADION MIEJSKI, ul. Matejki 22, tel. 91 321 37 81

USŁUGA

Cena

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z płyty boiska wraz
z zapleczem sanitarnym do 60 min. - trening
Usługa

rekreacyjno-sportowa

korzystania

z

płyty

boiska

160,00
wraz

z zapleczem sanitarnym dla stowarzyszeń sportowych i klubów

50,00

działających w sferze kultury fizycznej do 60min.- trening
Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z płyty boiska z dostępem
do pomieszczenia biurowego oraz zaplecza sanitarnego - na
rozegranie meczu do 120 min
Usługa
rekreacyjno-sportowa
korzystania
z
płyty
boiska
z dostępem do pomieszczenia biurowego oraz zaplecza sanitarnego
dla stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej - na rozegranie meczu do 120 min
Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z obiektu lekkoatletycznego
na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (w cenie korzystanie z szatni,
zaplecza sanitarnego) - 45 min.

540,00

120,00

15,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z obiektu lekkoatletycznego
na zawody sportowe (bez płyty boiska - w cenie korzystanie z szatni,
zaplecza sanitarnego)

100,00/grupa

Usługa rekreacyjno - sportowa korzystania z całego obiektu (murawa,
bieżnia) z zapleczem sanitarnym, szatnią do 60 min. - nie dotyczy
rozgrywek piłkarskich

300,00

Wynajęcie obiektu na imprezę sportową
Oświetlenie obiektu:
> 100 lux
> 200 lux

1000,-/dzień

0,60/min.
1,20/min.

Najem lokalu lm z / m - c

8,10

Dzierżawa gruntu lm 2/m-c pod działalność rekreacyjną:
> 01.07-31.08
> pozostałe miesiące

0,60
0,20
100,00/dzień

Wynajęcie obiektu na prowadzenie działalności gospodarczej

Zastępca Naczelnika
Wydział Prpraocji Turystyki,
Kutt&Sportu ZASTĘPCA
mgr Lidia

4

IV. PORT JACHTOWY - BASEN PÓŁNOCNY, ul. Rogozińskiego/Wybrzeże Władysława IV,
tel. 91 32191 77
Cena

USŁUGA
doba

Postój jachtu o długości*:
> do 5 m
> do 6 m
> do 8 m
> do 10 m
> do 12 m
> do 14 m
> do 16 m
> do 18 m
> do 20 m
> do 22 m
> powyżej 22 m
* w cenie karta dostępu do poboru wody i prądu

20,00
22,00
32,00
38,00
,

44,00
48,00
54,00
60,00
66,00
90,00
104,00

Postój skutera:
>
>

na platformie:
na wodzie

Postój jednostki wielokadłubowej

Postój jednostki innej niż jacht

17,00
15,00

+
50%
dobowej
podstawowej

stawki

7,00/mb

Postój jednostki uczestniczącej w zorganizowanych imprezach
żeglarskich trwających:
> do 3 dni
> powyżej 3 dni dodatkowa opłata od każdej jednostki

Bezumowny postój jednostki

30,00 od jednostki
10,00 /doba

150,00/doba

Doładowanie karty dostępu do kąpieli, wody i prądu wg
zapotrzebowania*:
> do 3 kWh lub do 900 1 wody
> do 6 kWh lub do 1800 1 wody
> do 12 kWh lub do 3600 1 wody
> do karty kąpielowej (5 min)

* jedno przyłożenie karty do postumentu z piktogramem „energia"
powoduje potrącenie z karty kwoty 1,66 i umożliwia pobranie 1 kWh
energii, natomiast jedno przyłożenie karty do postumentu
z piktogramem „woda" powoduje potrącenie z karty 0,27 zł i umożliwia
pobranie 50 1 wody.
* niewykorzystane wartości pozostawione na karcie podlegają
^wMlMterminowo£u!wsP°rtu

5,00
10,00
20,00
7,00

Długotrwały postój jachtu (tylko dla osób, które nie prowadzą
działalności gospodarczej z wykorzystaniem jednostki pływającej:
> umowa zawarta na min. 1m-c.
> umowa zawarta na min. 3 m-c.
> umowa zawarta na minimum rok
> umowa kontynuowana nieprzerwanie przez min. 3 lata

15%
25%
50%
55%

WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
- rabaty udzielane są tylko w przypadku uiszczenia opłaty z góry!
- rabat obejmuje wyłącznie okres postoju jachtu na wodzie
ZIMOWANIE
Postój jachtu na placu:
> Długość do 5m

80,00/m-c

> Długość do 6m

100,00/m-c

> Długość do 8m

150,00/m-c

> Długość do lOm

200,00/m-c

> Długość do 12m

250,00/m-c

> Długość do 14m

300,00/m-c

> Długość do 18m

350,00/m-c

> Długość powyżej 18m

400,00/m-c

Postój jachtu w hali:
> Długość do 5m

200,00-/m-c

> Długość do 6m

250,00/m-c

> Długość do 8m

300,00/m-c

> Długość do lOm

350,00/m-c

Postój skutera w hali

150,00/m-c

Zimowanie jachtów minimum 6 m-cy (umowa)

30% zniżka

Zimowanie jachtów, których właścicielami są emeryci i renciści

dodatkowa zniżka 5 %

USŁUGA DODATKOWA
(świadczona na terenie Portu Jachtowego)
Ustawienie samochodu osobowego:
> godzina
> doba
> tydzień

2,00
15,00
80,00

Postój autokaru:
> godzina
> doba

6,00
40,00

Postój minibusa:
> godzina
> doba

5,00
20,00

Postój motocykla:
> godzina
> doba

8,00

2,00

Postój przyczepy podłodziowej (bez łodzi) lub przechowanie łoża pod
łódź:
> doba
> miesiąc
Zastęp>ca Naezeióiimiesięcy
r
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mgr Lidia Masłowska
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5,00
60,00

MW A

200,00

USŁUGA

Cena

Postój kampera lub przyczepy kempingowej z samochodem

40,00

Rozbicie namiotu:
> namiot 1-3 osobowy
> namiot min.4 osobowy
Pobyt osób w namiocie, kamperze, przyczepie kampingowej - za dobę

14,00

18,00
2,00

od osoby
15,00/doba

Podłączenie do energii elektrycznej
Pranie (jeden cykl)

10,00

Suszenie (jeden cykl)

10,00

Żeton kąpielowy

7,00

Korzystanie ze slipu:
> slipowanie skutera
> slipowanie jachtu (wyłącznie do 3,51 zestaw)

10,00

Skorzystanie z pompy odbioru odpadów (jeden cykl)

10,00

Wypożyczenie myjki ciśnieniowej (lh)

20,00

Toaleta dla osób spoza Portu Jachtowego

2,00

Wjazd dźwigu na teren Portu Jachtowego w celu zwodowania lub
wyciągnięcia jednostki*

20,00

50,00

*Nie dotyczy użytkowników posiadających umowy z OSiR
Emitowanie komunikatu reklamowego na tablicy świetlnej/doba

10,00

NAJEM I DZIERZAWA
Wynajem lokalu na prowadzenie szkoleń, odpraw itp.
Wynajem lokalu biurowego za lm /miesiąc
Wynajem hali (organizacja imprez)

30,00/h
15,00
1000,00/dzień

Wynajem kontenera sanitarnego /miesiąc
>
>

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

370,00
125,00

Wynajem kontenera magazynowego lm /m-c
>
>

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

70,00
35,00

Dzierżawa gruntu pod wystawę za miesiąc:
> za 1moduł do 6 m 2
> powyżej 6 m2 - za każdy następny moduł)
iwi8tlenie lm
ZastópcaNfe2<«l
Wydz i a ł P r o t n o c j i T i i r y s t y f y . , . , ,
., , . . , , . ,
KulWwYSp°rtu
rKłZiiiJJSlN 1A

mgT Lidia Masłowska

61,50
93,00
74,00

Dzierżawa nieruchomości na działalność gastronomiczną za lm 2/m-c
>
>

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

6,00
3,00

Dzierżawa nieruchomości na działalność usługową lm 2/m-c

36,00

Dzierżawa nieruchomości w celach magazynowych do 100 m 2 za

5,00

1m 2/m-c
Dzierżawa nieruchomości w celach magazynowych powyżej 100 m 2 za
1m

3,00

2/m-c

Dzierżawa gruntu do 20 m 2 - za 1 m 2/m-c
>
>

w miesiącach: 01.05- 31.08
pozostałe miesiące

53,00
13,00

Dzierżawa gruntu powyżej 20 m 2 do 30 m
>
>

2

40,00
6,00

do 150 m 2 - za lm 2/m-c
5,00

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

Dzierżawa gruntu powyżej 150 m
>
>

- za 1m 2/m-c

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

Dzierżawa gruntu powyżej 30 m
>
>

2

2

4,00

- za lm 2/m-c

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

3,00
2,00

Dzierżawa gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej obwoźnej
do 8 m 2 za dzień:
>
>

w miesiącach 01.05-30.09
pozostałe miesiące

37,00
18,00

Dzierżawa gruntu na ogródek gastronomiczny za lm 2/m-c:
>
>

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

5,00
4,00

Dzierżawa gruntu na działalność rekreacyjną za lm 2 dziennie:
>
>

w miesiącach 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

Dzierżawa gruntu na zorganizowanie imprezy bez podłączenia energii

2,00
1,30
1,30

elektrycznej i udostępniania sanitariatów - za 1 m 2
Bezumowne zajęcie gruntów za lm 2 dziennie
Podłączenie do energii elektrycznej/doba
Podłączenie do energii elektryczne powyżej 30 dni /doba

wySSSSSOilf^PCA PREzpsOTA
KulJlbjy/iySportu

33,00
615,00
246,00

V. CENTRUM SPORTU:

1. BOISKO PIŁKARSKIE Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ, ul. Matejki 17a, tel. 913219119

USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z całej płyty boiska
- do 60 min.
Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z całej płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej, grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do lat 18 - do 60min.

Cena
93,00

30,00

Karnet 5 wejść na płytę boiska do 60 min. - ważny 1 m-c

135,00

Karnet 10 wejść na płytę boiska do 60 min. - ważny 2 m-ce

250,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z Vi płyty boiska do 60 min.*

53,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z Vi płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej,grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży do lat 18 do60 min.

20,00

Karnet 5 wejść na 34 płyty boiska do 60 min. - ważny 1m-c

100,00

Karnet 10 wejść na Vi płyty boiska (do 60 min.) ważny 1m-c

180,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z % płyty boiska do 60 min.

30,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z % płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej, grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży do lat 18 do 60 min.

15,00

Bilet indywidualny (do 60 min. wejście 1osoby)

2,50
600,00/dzień

Wynajęcie obiektu na imprezę sportową
Dzierżawa terenu na prowadzenie działalności gospodarczej - za 1dzień

100,00

USŁUGA DODATKOWA
Oświetlenie całego boiska

1,80/min

Oświetlenie Vi boiska

0,90/min

* USTALENIA PORZĄDKOWE:
> W cenie zawarta jest opłata za korzystanie z szatni i natrysków.
> Włączenie światła następuje 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
> Zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą się odbywać tylko pod nadzorem trenera, nauczyciela lub
Zastępca NaczelR^016^680 °piekuna grUPY"
Wydział Promocji Turys^iSTĘPCA PREZYDENTA
Ku&jwSportu
"
mgr Lidia Masłowska

2. HALA TENISOWA I KORTY ZIEMNE, ul. Matejki 17a, teł. 91 322 21 06
USŁUGA

Cena

HALA TENISOWA w okresie: 01.01-30.04 i 01.10-31.12
HALA TENISOWA
Poniedziałek -piątek
Sobota - niedziela
Karnet imienny 5 biletów ważny 1miesiąc
Karnet imienny 10 biletów ważny 2 miesiące
Karnet imienny 20 biletów ważny 4 miesiące
Karnet imienny 40 biletów ważny 6 miesięcy
Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18
- poniedziałek/piątek
>
8.00 -16.00
> 16.00-22.00
- dni świąteczne, sobota, niedziela
Usługa rekreacyjno-sportowa-1 bilet na korzystanie z kortu, dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej - do 60min.
Oświetlenie jednego kortu
Wynajęcie maszyny treningowej z piłkami
Wypożyczenie rakiety tenisowej
Wynajęcie kortu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
rekreacyjno-sportowym - do 60 min.
- poniedziałek/piątek
>
8.00-16.00
> 16.00-22.00
- dni świąteczne, sobota, niedziela

46,00
40,00
190,00
350,00
650,00
960,00

20,00
35,00
30,00
25,00
12,00
10,00
5,00

20,00
35,00
30,00

KORTY ZIEMNE 1 HALA TENISOWA w okresie: 01.05 - 30.09

Bilet dla dorosłych :
w okresie 01.05 - 30.06 oraz 01.09 - 30.09
> w godz. 8.00 -13.00
> w godz. 13.00 -16.00
> w godz. 16.00 - 22.00
w okresie 01.07 - 31.08
> w godz. 8.00 -13.00
> w godz. 13.00 -16.00
> w godz. 16.00-22.00

20,00
15,00
25,00
25,00
20,00
30,00

Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18:
w okresie 01.05-30.06 oraz 01.09-30.09
> w godz. 8.00 - 16.00
> w godz. 16.00-22.00
w okresie 01.07- 31.08
> w godz. 8.00 - 16.00
w godz. 16.00 - 22.00
za«TĘPCA

KulturujfShortu

15,00
20,00
20,00
30,00

PREZYDENTA

Wynajęcie kortu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
rekreacyjno-sportowym - do 60 min.
- poniedziałek/piątek
- 8.00 -16.00
- 16.00-22.00
- dni świąteczne, sobota, niedziela
Opłata za rezygnację z zarezerwowanego kortu
(za brak odwołania)
Oświetlenie kortu ziemnego (lh)
Wynajęcie obiektu na imprezę sportową

20,00
35,00
30,00
20,00
12,00
1000,00/dzień

USTALENIA PORZĄDKOWE:
>

wykupienie biletu lub karnetu uprawnia do wejścia na kort nie więcej niż 4 osób.

>

cena za bilet lub karnet nie obejmuje oświetlenia kortu (dopłata zgodna z cennikiem).

>

cena zawiera korzystanie z szatni i natrysków.

>

karnety imienne obowiązują na Hali Tenisowej oraz Kortach Ziemnych.

>

po upływie terminu ważności karnetu na jaki został wykupiony - karnet bezwzględnie traci
ważność.

>

wejście grup zorganizowanych - do 8 osób na kort (szkółki tenisowe, kluby, stowarzyszenia,
placówki oświatowe) odbywa się na zasadach zawartych w podpisanych umowach.

>

wynajęcie kortu ziemnego na lh obejmuje korzystanie z kortu oraz tzw. „szczotkowanie
kortu" dla kolejnego użytkownika.

>

gra przy ścianie (bezpłatnie) - PROMOGA.

> rezygnacja z rezerwacji musi nastąpić co najmniej na 24 godziny (telefonicznie lub e-mail)
przed zarezerwowanym terminem wejścia na kort.

Zastępca Naczelnika
WydziałPypmocji Turystyki
J^$fyiSportuZASTĘpCA PR
mgr Lidia Masłowska

11

VI. OŚRODEK KEMPINGOWY „RELAX", ul. Słowackiego 1, tel.91 321 39 12

USŁUGA BAZY NOCLEGOWEJ
Domki kempingowe:
Pobyt 1osoby w domku:
-od 14.06-01.07.
- od 01.07 - 16.08.
- od 01.07 - 16.08. (powyżej 3 doby)
-od 16.08-01.09.
-od 01.09-16.09.
Pobyt 2 osób w domku:
-od 14.06-01.07.
-od 01.07-16.08.
-od 16.08-01.09.
-od 01.09-16.09.
Pobyt 3 osób w domku:
-od 14.06-01.07.
-od 01.07-16.08. (do 3 dób)
- od 01.07 - 16.08. (powyżej 3 dób)
-od 16.08-01.09.
-od 01.09-16.09.
Pobyt 4 osób w domku:
-od 14.06-01.07.
-od 01.07-16.08. (do 3 dób)
- od 01.07 - 16.08.(powyżej 3 dób)
-od 16.08-01.09.
-od 01.09-16.09.
Pobyt osób w domku o podwyższonym standardzie (4 osobowy):
-od 14.06-01.07.
-od 01.07-16.08.
-od 16.08-01.09.
-od 01.09-16.09.
- od 16.09 - 14.06.
Pobyt osób w okresie 01.01 -14.06 i 16.09 - 01.01 (roku nast.):
-1osoba:
- 2 osoby:
- 3 osoby:
- 4 osoby:
Pobyt osób w okresie 01.01 - 30.06 i 01.09 - 01.01 (roku nast.) przy
pobycie min. 20 dni
-1osoba/za osobę:
- 2 osoby/za osobę:
- 3 osoby/za osobę:
- 4 osoby/za osobę:
Pobyt dodatkowej osoby w domku (cały rok)
Pobyt osób na Maraton Świnoujście-Wolgast
(uczestnik + losoba towarzysząca)
Pobyt grup zorganizowanych (min. 20 osób):
- w okresie 01.07 - 01.09.
- w okresie 01.01- 01.07 i 01.09 - 01.01 (roku nast.)
Pobyt zwierząt w domku:
Wypożyczenie grzejnika:
>c^vmiaflaiiWkłądki
zamka do drzwi (zgubienie klucza)
Zastęt
Wydział Rrpmocji Tur
Ą\Mfy i Sporte TĘPCA PREZ^ffiNTA
Lidia Masłowsto

Cena
Cena za dobę

65,00
125,00
120,00
105,00
65,00
110,00
170,00
150,00
110,00
150,00
220,00
205,00
180,00
150,00
190,00
260,00
245,00
210,00
190,00
225,00
305,00
275,00
205,00
180,00
60,00
100,00
120,00
140,00

48,00
38,00
28,00
22,00
30,00
35,00/osoba
55,00/osoba
35,00/osoba
5,00
8,00
50,00
12

POLE NAMIOTOWE 1 KEMPINGOWE:
Pobyt osoby dorosłej w terminie:
- poza sezonem
- od 01.07 - 01.09 (sezon)
Pobyt dziecka 4 -7 lat w terminie:
- poza sezonem
- od 01.07 - 01.09 (sezon)
Pobyt dzieci od 8 lat i młodzieży do lat 15 w terminie:
- poza sezonem
- od 01.07 - 01.09 (sezon)
Pobyt dziecka do lat 3 (bez dostawki)
Pobyt młodzieży do lat 26 (za okazaniem legitymacji)
w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Ustawienie namiotu do 3 osób, w terminie:
- poza sezonem
- o d 01.07-01.09 (sezon)
Ustawienie namiotu pow. 3 osób, w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Ustawienie namiotu - promocja studencka
(tylko w terminie 15.08 - 15.09)
USTAWIENIE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 1 SAMOCHODU
KEMPINGOWEGO (CAMPERA):

Postój samochodu kempingowego (campera) do 5 dób, w terminie:
- poza sezonem
- o d 01.07-01.09 (sezon)
Postój samochodu kempingowego (campera) powyżej 5 dób,
w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Postój przyczepy kempingowej wraz z samochodem do 5 dni,
w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Postój przyczepy kempingowej wraz z samochodem powyżej 5 dni,
w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Postój samochodu typu minibus, w terminie:
- poza sezonem
- o d 01.07-01.09 (sezon)
Postój autokaru oraz campera typu Concord, w terminie:
- poza sezonem
- o d 01.07-01.09 (sezon)
Postój motocykla, w terminie:
- poza sezonem
- o d 01.07-01.09 (sezon)

Cena za dobę
15,00
17,00
6,50
8,50
9,00
12,00
bezpłatnie

12,50
13,50
12,50
14,50
13,50,18,50
1,00
Cena za dobę

26,00
46,00

26,00
41,00

38,00
51,00

38,00
46,00
26,00
35,00

40,00
60,00
9,00
9,00

pca Naczelnika
KiMV i Sportu
mgr Lidia Masłows,
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PARKING
Postój pojazdu dla klientów Kempingu „Relax" przy namiocie,
przyczepie kempingowej, domku, w terminie:
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
Postój pojazdu dla osób nie będących klientami Kempingu „Relax":
- poza sezonem
-od 01.07-01.09 (sezon)
-1godzina postoju
POZOSTAŁE OPŁATY
w terminie 01.01- 01.01 roku nast.
Podłączenie do energii
Pobór wody do celów gospodarczych
Korzystanie z natrysków przez osoby niebędące klientami Kempingu
„Relax"
Korzystanie z WiFi
Pobyt zwierząt na polu namiotowym i kempingowym
Depozyt
Ładowanie telefonu, baterii itp.
(tylko w recepcji Kempingu)

Cena za dobę

15,00
15,00

20,00
25,00
5,00
Cena za dobę

14,00
15,00
15,00/1 kąpiel
bezpłatne
5,00
bezpłatnie
w cenie pobytu

PROMOCJE:
> Przy jednorazowym wykupieniu 7 dni pobytu na polu namiotowym - 8-my dzień gratis.
> Przy jednorazowym wykupieniu 10 dni pobytu na polu kempingowym - 11-ty dzień gratis.
> Przy zorganizowanych grupach dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów oraz Zlotach
karawaningowych - opiekunowie grup gratis (1osoba na 16 uczestników) - dotyczy pobytów
w domkach, polu namiotowym i kempingowym.
> Wysokość opłaty uzdrowiskowej reguluje Uchwała Rady Miasta Świnoujścia na dany rok.
W roku 2017 wynosić ona będzie 4,-/osoba, dzieci do lat 7 zwolnione są z opłaty.
> Konto OSiR „Wyspiarz": (SWIFT: PKOPPLPW) PEKAO SA I o/Świnoujście 07 1240 3914 1111
0000 3087 6345

Zastępca Naczelnika
Wydział Promocji Turystyki.
W^ASTĘPCAjJMf^NTA
mgr Liaia Masłowska

Paweł Sujka
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DOM NOCLEGOWY:

Cena za dobę

Pokój 1- osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój 3 - osobowy
Pobyt dodatkowej osoby w pokoju

55,00
90,00
110,00
35,00

Pobyt grup zorganizowanych (min. 20 osób)
w okresie 01.01- 15.06 i 15.09 - 31.12

35,00

Pobyt zwierząt w pokoju

5,00

Pobyt osób (minimum 20 dni) w okresie 01.01-30.06 i 01.09 - 01.01
Pokój 1- osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój 3 - osobowy
Pobyt osób (minimum 20 dni) w okresie 01.07-01.09.
Pokój 1 - osobowy
Pokój 2 - osobowy
Pokój 3 - osobowy

35,00
70,00
100,00

45,00
85,00
105,00

Pobyt
osób pracujących na terenie Świnoujścia (minimum 20 dni)
w okresie: 01.07-01.09.

37,00

Pobyt
osób pracujących na terenie Świnoujścia (minimum 20 dni)
w okresie: 01.07-01.09.

35,00

Pobyt osób na Maraton Świnoujście-Wolgast
(uczestnik + losoba towarzysząca)

35,00/osoba

WyS^pS^Tu^flĘPCA PREZYDENTA
Kultjy J/Sportu
mgr Lidia Masłowska
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NAJMY 1 DZIERŻAWY za 1m 2/miesiąc

Cena 2017r.

Dzierżawa gruntu pod domkiem kempingowym użytkownika w okresie:
01.01-31.12
> cele socjalne zakładu pracy
> działalność gospodarcza (wynajem „osobom trzecim")
> na cele rekreacyjne

14,70
15,50
14,70

Dzierżawa gruntu pod ustawienie przyczepy, samochodu kempingowego,
w okresie:
> 01.04-30.09.
> pozostałe miesiące

29,00
6,10

Dzierżawa gruntu przyległego do przyczepy, samochodu kempingowego
oraz domku kempingowego, w okresie 01.01- 31.12

4,00

Najem lokalu użytkowego stanowiącego własność OSiR, w okresie:
> 01.04-30.09.
> pozostałe miesiące

35,00
14,60

Dzierżawa gruntu przyległego do lokalu użytkowego stanowiącego
własność OSiR, w okresie:
> 01.05-30.09
> pozostałe miesiące

6,00
1,00

Dzierżawa gruntu pod ustawienie punktu handlowo-usługowego
w okresie:
> w okresie 01.04-30.09
> pozostałe miesiące

35,00
10,00

Dzierżawa gruntu przyległego do punktu handlowo-usługowego
w okresie 01.01- 31.12

6,50

Bezumowne zajęcie gruntów (pod domki kempingowe, przyczepy, obiekty
handlowe itp.) za lm 2/dziennie

Zastępca Naczelnika
Wydział Promocji Tu^ApĘPCA PREZYDENTA
K^u^portu
mgr Lidia MasłowskaJe^fó' r f ^ w t n c i t l j lv<i

36,00
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VII. BOISKO PIŁKARSKIE IM. TADEUSZA KACZMARKA, ul. Białoruska 5

USŁUGA

Cena
80,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z całej płyty boiska - do 60 min.
Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z Vi płyty boiska - do 60 min.

40,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z % płyty boiska - do 60 min.

20,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z całej płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej, grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży do lat 18 - do 60 min.

20,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z Vi płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej, grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży do lat 18 - do 60 min.

15,00

Usługa rekreacyjno-sportowa korzystania z % płyty boiska dla
stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury
fizycznej, grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży do lat 18 - do 60 min.

8,00

Wynajęcie obiektu na imprezę sportową
Wynajęcie obiektu na prowadzenie działalności gosp. w zakresie
rekreacyjno-sportowym - 60 min.

600,00/dzień

90,00

USŁUGI DODATKOWE
Oświetlenie całego boiska

1,80/min

Oświetlenie Vi boiska

0,90/min

Zastępca Naczelnika
vvydzi^KufeoT^'i;pCA

mgr

Lidia Masłowska

vm
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VIII. PRZEJŚCIA NA PLAŻĘ

PRZEJŚCIA NA PLAŻĘ
Dzierżawa gruntu
za lm 2/miesiąc

PRZEDMIOT DZIERŻAWY
- umowa na czas nieokreślony dla obiektów stale
związanych z gruntem, w miesiącach:
> VI-VIII
> pozostałe miesiące

CENA

70,00
6,00

• umowy jednoroczne dla pawilonów, w miesiącach:
> VI-VIII
> pozostałe miesiące

180,00
35,00

- umowy jednoroczne dla obiektów mobilnych nietrwale
związanych z gruntem, w miesiącach:
> VI-VIII
> pozostałe miesiące

280,00
45,00

- umowy sezonowe dla obiektów mobilnych nietrwale
związanych z gruntem, w miesiącach:
VI-VIII

380,00

Dzierżawa gruntu
dodatkowego na
prowadzenie ogródka
gastronomicznego za
1 m 2/miesiąc

- dla dzierżawców OSiR prowadzących pawilony, obiekty
stale i nietrwale związane z gruntem, w miesiącach:
> VI- VIII
> pozostałe miesiące

60,00
30,00

Opłata za dzierżawę
gruntu lm 2/dziennie

- na prowadzenie drobnej działalności gospodarczej
handlowo-usługowej, w miesiącach:
> VI-Viii
> pozostałe miesiące

40,00
18,00

Opłata za dzierżawę
gruntu jednorazowa
za cały miesiąc
lm 2/dziennie
Dzierżawa gruntu
za lm 2/miesiąc

> VI-VIII

- umowy w zakresie działalności rekreacyjnej trampoliny,
gry, itp.) w miesiącach:
> VI-VIII
- do 100 m2
- powyżej 100 ni2
> pozostałe miesiące

35,00

38,00
28,00
13,00

L

Zastępca Naczelnika Ą«'pppp a PR|V7vni?>JTA
tA
Wydział PromocjiTurystyki
1A
Kivm i Sportu

w W

mgr Lidia Masłowskr

Sujka
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IX. PLAŻA

USŁUGA:
Dzierżawa gruntu
lin 2/miesiąc*

PRZEDMIOT DZIERŻAWY
Gastronomia, w okresie:
-01.06-30.09
- pozostałe miesiące

Dzierżawa gruntu pod 1 szt.
kosz plażowy/miesiąc

Ustawienie koszy plażowych,
w okresie: 01.06 - 31.08

CENA
98,00
18,00
123,00

Ustawienie obiektu wypożyczalni dia koszy
plażowych
Ustawienie, w okresie: 01.06 - 31.08
> łóżek plażowych
> leżaków
> parasoli, parawanów

Dzierżawa gruntu do
10 m 2/miesiąc

1.845,00

i, •
10,00/szt./m-c
5,00/szt./m-c
3,00/szt./m-c

Ustawienie wypożyczalni (leżaków, łóżek
plażowych i parasoli,.parawanów)

1.845,00

Dzierżawa gruntu na cele
sportowe i rekreacyjne za
1 m2/miesiąc

Inne urządzenia rekreacyjne (trampoliny,
boiska, place zabaw itp.)
w okresie: 01.07 - 31.08

27,00

Dzierżawa gruntu na wynajęcie
1 toru wodnego

Tory wodne w okresie:
01.07-31.08

Dzierżawa gruntu za
5m 2/miesiąc

Urządzenia typu: Kuia wodna
w okresie: 01.07 - 31.08

500,00

Typu: luneta widokowa itp., w okresie:
-01.06-30.09
- pozostałe miesiące

169,00
100,00

Ustawienia instalacji
szt./miesiąc

1

Opłata za dzierżawę gruntu na
sprzedaż obwoźną
i obnośną - cała piaża

j—
- Dzierżawa gruntu na akcje
promocyjne

Dzierżawa powierzchni pod
reklamę (miesiąc)
Bezumowne korzystanie
z gruntu

>• 1wózek/miesiąc*
> 1 wózek/dzień
> 1osoba/miasiąc*
> 1osoba/dzień
* opłata uiszczona jednorazowo - bez
zwrotu za niewykorzystane dni
1 dzień:
> do 500 m 2
> powyżej 500 m 2
>
>

1m 2/rJzi&ń

Wydział Promocji Turysi$$TĘPCA PRKjlY-ftfeNTA
KjMy i Sportu
^ ~^>
mgr Lidia Masłowską

do 6 m 2
powyżej 6 m 2 (każdy dodatkowy
moduł = 6 m 2)

3 000,00

1050,00
45,00
750,00
35,00

1500,00
2 500,00
123,00
154,00
62,00

19

Emisje komunikatów
z Centrum Koordynacji
Ratownictwa*
*w przypadku gdy komunikat
zawiera
treści
obraźliwe,
niezgodne z prawem lub
pomija wymaganą zgodę OSiR
na
wynajem
gruntu
lub
organizację imprezy - OSiR
zastrzega sobie prawo do
odmowy emisji komunikatu.

- poszukiwanie zaginionych osób

Bezpłatnie

- reklamowe (lemisja - 2min):
> od 1-10 emisji
> od 11-20 emisji
> od 21-30 emisji

16,00/emisję
15,00/emisję
14,00/emisję

* Na dzierżawy na piaży obowiązują przetargi, a stawki w Cenniku są stawkami wyjściowymi!

^SS*ĘPC^NTA
mgr~Lidia Masłowsk

rweł Sujka
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X. TRANSPORT

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

USŁUGA:
>

Wynajem Ciągnika Zetor
(z kierowcą)

1godzina pracy

>

Wynajem Ciągnika z
ładowaczem przednim do ltony
(z kierowcą)
Wynajem Ciągnika Shibaura (z
kierowcą)

Wynajem maszyny do
sprzątania plaży (przesiewanie
piasku)

Wynajem quada YAMAHA (z
kierowcą) z wyłączeniem
sezonu kąpieliskowego

CENA
160,00

1godzina pracy wraz z osprzętem
(łyżka, widelec, pług śnieżny,
przyczepa)
> 1godzina pracy (na zlecenie Urzędu
Miasta)

250,00

>

1godzina pracy

100,00

>

1godzina pracy

100,00

>

1godzina pracy

400,00

>

1godzina pracy

200,00/godz.

50,00

Obiekty murowane (przejścia plażowe od ul.
Powstańców Śląskich i ul. Nowowiejskiego):
> w miesiącach: 01.05 - 30.09
> pozostałe rn-ce

Wynajem szaletów publicznych

2. 500,00
650,00

Obiekt kontenerowy (przejście na plażę ul.
Orkana i ul. Nowowiejskiego):

Wynajem gruntu na
prowadzenie placu
manewrowego 1750 m

w miesiącach: 01.05 - 30.09
pozostałe m-ce

>
>

w miesiącach: 01.05 - 31.10
pozostałe m-ce

1230,00
650,00
950,00
650,00

2

Zastępca Naczelnika
Wydział Promocji TOtM^PCA PREZYJiE
Ku^sponu
r%adia M
mgriddia
Masłowskafn

>
>

ujka
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XI. PARKINGI

>
>

w okresie: 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

Cena
za lm 2/m-c
2,20
1,30

>

w okresie: 01.05 - 30.09

7,00

>
>

w okresie: 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

5,00
1,30

>
>

w okresie: 01.05 - 30.09
pozostałe miesiące

7,00
1,30

>

w okresie: 01.05 - 30.09

5,00

Okres

PARKINGI
Wydzierżawienie gruntu
na prowadzenie parkingu przy
ul. Bałtyckiej (3000 m2)
Wydzierżawienie gruntu
na prowadzenie parkingu przy
ul. Żeromskiego (600 m 2)
Wydzierżawienie gruntu
na prowadzenie parkingu przy
ul. Moniuszki (1456 m 2)
Wydzierżawienie gruntu
na prowadzenie parkingu przy
ul. Piłsudskiego 9 (1500 m 2)
Wydzierżawienie gruntu
na prowadzenie parkingu przy
ul. Matejki 17 (998m 2)

XII. IMPREZY, UROCZYSTOŚCI
1. Gminie Miasto Świnoujście, przysługuje zniżkaw wysokości 70 % w stosunku do stawek
objętych niniejszym Cennikiem, w przypadku organizowania lub współorganizowania przez
Gminę imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć.
2. Ośrodek Sportu iRekreacji „Wyspiarz" ma prawo zastosować zniżkę w wysokości do 70 %
w stosunku do stawek objętych niniejszym Cennikiem, w przypadku organizowania lub
współorganizowania przez Ośrodek imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć związanych
z jego działalnością statutową.

Zastępca Naczelnika
Wydział Promocji Turystyki

Kuponu

zASTĘpc

EZYpftTA
22

mgW/iaia Masłowska

Paweł Sujka

ZARZĄDZENIE NR
/20I6
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia.

¥^2016 r.

w sprawie zatwierdzenia cenników opłat za usługi świadczone
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w 2017 rokti
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) w związku z § 13 ust.6 załącznika nr I do Uchwały
Nr XXXlI/272/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania
statutu Ośrodkowi Spoilu i RekreacjiWyspiarz" w Świnoujściu zarządzam, co następuje:

§ 1 . 1 Zatwierdzam cenniki opłat za usługi .świadczone przez Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz" w 2017 roku.
2. Cenniki opłat stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz" w Świnoujściu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

