
Zarządzenie Nr 684/2018
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 31 października 2018 r.

zmieniające  zarządzenie  w sprawie  określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami

stanowiącymi  mienie  Kalisza  będącymi  w  dyspozycji  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji

i Rekreacji  w Kaliszu  oraz  ustalenie  opłat  za  usługi  świadczone przez  Ośrodek Sportu,

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) i § 21 uchwały Nr XXXVIII/542/09 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 3 września 2009 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139) zarządza

się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 123/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010

roku  w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  mienie

Kalisza  będącymi  w  dyspozycji  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu  oraz

ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu (z

późn. zm.), zmienia się Dział IV „Kryta pływalnia ul. Łódzka 29”, który otrzymuje brzmienie :

                                     
                   „DZIAŁ IV Kryta pływalnia  ul. Łódzka 29

Wynajem / udostępnienie obiektu sportowego (wstęp)

  stawki za 45 minut zajęć

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE GODZINA
JEDNOSTKA 
PRZELICZENIOWA

CENA 
BRUTTO

1. Zawody pływackie z nagłośnieniem 1 godz.

kluby,  zakłady  pracy,
instytucje, 600,00 zł

instytucje  i  organizacje
prowadzące  działalność
pożytku  publicznego  
i wolontariat

320,00 zł

2.
Wynajęcie krytej pływalni na prowadzenie nauki pływania i

doskonalenie pływania (komercja) 1 os/45 min.
kluby,  zakłady  pracy,
instytucje,
stowarzyszenia

11,00 zł

3. Osoby dorosłe 600 – 730

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

7,50 zł

1 osoba spoza
Kalisza

9,00 zł



Młodzież szkolna, studenci studiów dziennych, osoby 
niepełnosprawne

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

6,00 zł

1 osoba spoza
Kalisza

7,50 zł

4.

Osoby dorosłe

pozostałe godziny

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

10,00 zł

1 osoba spoza
Kalisza

12,00 zł

Młodzież szkolna, studenci studiów dziennych, osoby 
niepełnosprawne

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

7,50 zł

1 osoba spoza
Kalisza

9,00 zł

5. 
Zajęcia treningowe UKS, klubów sportowych niepełnosprawnych i
osób niepełnosprawnych – grupy zorganizowane z Miasta Kalisza

wg umowy 1 osoba z Kalisza 5,95 zł

6. Zorganizowane grupy szkolne – pływanie rekreacyjne wg umowy

1 osoba z miasta
Kalisza

6,00 zł

1 osoba spoza miasta
Kalisza

7,00 zł

7.
Dopłata do ilości dzieci ponad ilość wskazaną w umowie dla 
zorganizowanych grup szkolnych – pływanie rekreacyjne

wg umowy

1 osoba z miasta
Kalisza

6,00 zł

1 osoba spoza miasta
Kalisza

7,00 zł

8.
Zorganizowane grupy szkolne – nauka pływania w godz. 815 – 
1330 wg umowy

Grupa 30 osobowa z
miasta Kalisza

150,00 zł

Grupa 30 osobowa
spoza miasta Kalisza

170,00 zł

9. 
Osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej

wg umowy 1 osoba 9,50 zł

10.
Nauka pływania – kurs 12 wejść
grupa 10-15 osób

wg grafiku 1 osoba 300,00 zł.

11. Dokupienie dodatkowej godziny do kursu wg grafiku 1 osoba 32,00 zł.

12. Indywidualna nauka pływania z instruktorem wg grafiku
1 osoba 55,00 zł

2 osoby i więcej
40,00 zł /

osoba

13.
Młodzież szkolna, studenci studiów dziennych, osoby 
niepełnosprawne, kluby, stowarzyszenia szkoły

W okresie ferii,
wakacji, świąt w

godz. wyznaczonych
przez OSRiR

1 osoba 5,00 – 6,00 zł

14. Osoby dorosłe

W okresie ferii,
wakacji, świąt w

godz. wyznaczonych
przez OSRiR

1 osoba 6,00 – 8,00 zł



15. Karnety min. 10 wejść – do wykorzystania w sezonie
Wszystkie wolne
godz. wg grafiku

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

9,00 x 10 =
90,00 zł

osoba dorosła spoza
Kalisza

11,00 x
10=110,00 zł

młodzież, osoby
niepełnosprawne z

Kalisza

6,50 x 10 =
65,00 zł

młodzież, osoby
niepełnosprawne

spoza Kalisza

8,00 x 10 =
80,00 zł

16.
Pływanie rekreacyjne z oprzyrządowaniem – nurkowanie (płetwy, 
fajka, butla itp.)

wg grafiku

1 osoba posiadająca
„Kaliską Kartę

Mieszkańca” lub
„Kaliską Kartę

Seniora”

20,00 zł

1 osoba spoza
Kalisza

25,00 zł

17. Osoby posiadające  Kartę „Kalisz Rodzina 3+”

poniedziałek – piątek
13:30 – 17:15

oraz
sobota – niedziela

12:45 – 14:15

Osoba dorosła
5,00 zł

Dzieci oraz młodzież 3,75 zł

sobota – niedziela
6:00 – 07:30

Osoba dorosła 3,75 zł

Dzieci oraz młodzież 3,00 zł

poniedziałek – piątek
18:00 – 21:00

oraz
sobota – niedziela

8:15 – 12:00
14:15 – 21:00

Osoba dorosła
7,00 zł

Dzieci oraz młodzież 5,25 zł

„

§ 2
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi Miasta

Kalisza.

2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i

Rekreacji w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 listopada 2018 roku.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


