
 PROJEKT 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej 
zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. 
zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
u c h w a l a 

§ 1. 1. Ustalić wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej – Kryta Pływalnia 
„LAGUNA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Warszawskiej 11 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

2. Ustalić wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej – „Kąpielisko ZDRÓJ” 
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 6 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.                        

3. Ustalić wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej – Lodowisko „JASTOR” 
w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 6A stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Na terenie obiektów wymienionych w § 1 obowiązuje Program „Rodzina 3+” oraz 
Ogólnopolska Karta Seniora. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała NR XVIII.171.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 
r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.  

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
            /-/ Anna Hetman 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy 

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają m.in. o wysokości cen i opłat 

albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 

Obiektami takimi są : 

- Kryta pływalnia „LAGUNA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Warszawskiej 11, 

- „Kąpielisko  ZDRÓJ” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 6, 

- Lodowisko „JASTOR” w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 6A. 
 

Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XVIII.171.2011 została podjęta 22 grudnia 2011 r., a biorąc 

pod uwagę stopień inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania obiektów, zachodzi konieczność ustalenia 

przez Radę Miasta w drodze stosownej uchwały, wysokości cen biletów wstępu na wyżej wymienione 

obiekty sportowo-rekreacyjne zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-

Zdroju. 

W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Miasta powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

         DYREKTOR 
            Miejskiego Ośrodka Sportu 
         i Rekreacji 
                                /-/ mgr Zofia Florek          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


