
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2022 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 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) 
oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 679) 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U.z 2022 r. 
poz.1327 z późn. zm.) 

§ 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 6 A 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 XV.147.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 08 grudnia 2020 roku
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 01 stycznia 2023 roku. 
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PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr…… 

                     Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ……………………….2022r. 

 

Wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej 

KRYTA  PŁYWALNIA „LAGUNA”  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Warszawskiej 11 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł 

1.  Bilet wstępu normalny 12,00 

2.  Bilet wstępu ulgowy    9,00 

3.  Bilet wstępu z kartą seniora 10,00 

4.  Bilet wstępu na saunę  25,00 

5.  Bilet wstępu mieszany/basen+sauna/  32,00 

6.  Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży uczącej się /obowiązuje w czasie wakacji  

i ferii zimowych/ 

  7,00 

7.  Bilet wstępu dla osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo /R/   7,00 

8.  Karnet normalny /10 wejść+ 2 wejścia gratis/      120,00 

      

9. 

Karnet ulgowy /10 wejść +2 wejścia gratis/  

 

90,00 

 

    

10. 

 

Karnet na saunę /10 wejść + 2 wejścia gratis/      250,00 

 

 

1. Zwalnia się z konieczności dokonywania zakupu biletu na Krytą Pływalnię „LAGUNA”  

w Jastrzębiu-Zdroju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Jastrzębie-

Zdrój wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia w ramach zajęć wychowania fizycznego, 

pozostających pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

 

2. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi: 

 dzieciom i młodzieży uczącej się, 

 studentom do 25. roku życia, 

 osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności 

3. Wstęp bezpłatny przysługuje: 

 weteranom i weteranom poszkodowanym 

 osobom niepełnosprawnym ruchowo /symbol R/ 

 dzieciom do lat 3 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr…… 

                     Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ……………………….2022r. 

 

Wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej 

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

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł 

 

1. Bilet wstępu całodzienny normalny 15,00 

2. Bilet wstępu całodzienny ulgowy 10,00 

3. Bilet wstępu z kartą seniora całodzienny 12,00 

4. Grupy zorganizowane /min.15 osób, opiekun-gratis/   8,00 

5. Bilet wstępu normalny popołudniowy po godz.15.oo 12,00 

6. Bilet wstępu ulgowy popołudniowy po godz.15.oo   8,00 

7. Bilet wstępu z kartą seniora popołudniowy 10,00 

8. Karnet normalny /10 wejść+2 wejścia gratis/                   150,00 

9. Karnet ulgowy /10 wejść +2 wejścia gratis/                   100,00 

 

 

1. Grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu na podstawie sporządzonej listy uczestników. Opiekun jest 

odpowiedzialny za całą grupę podczas przebywania na obiekcie. 

2. Korzystanie ze zjeżdżalni i placu zabaw jest bezpłatne. 

3. Sprzedaż biletów wstępu kończy się na godzinę przed zamknięciem obiektu w danym dniu. 

 

4. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania      ulgi: 

 dzieciom i młodzieży uczącej się, 

 studentom do 25. roku życia, 

 osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o  niepełnosprawności. 

5.Wstęp bezpłatny przysługuje: 

 dzieciom do lat 3. - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,  

 weteranom i weteranom poszkodowanym, 

 opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr…… 

                     Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ……………………….2022r. 

 

 

Wysokość cen biletów wstępu na obiekt użyteczności publicznej 

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

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł 

 

1. Bilet wstępu normalny 10,00 

2.  Bilet wstępu ulgowy   8,00 

3. Bilet wstępu z kartą seniora   9,00 

4. Grupy zorganizowane /min.15 osób, opiekun-gratis/   7,00 

5. Karnet normalny /10 wejść + 2 wejścia gratis/                  100,00 

6.  Karnet ulgowy /10 wejść + 2 wejścia gratis/ 80,00 

 

 

1. Zwalnia się z konieczności dokonywania zakupu biletu na Lodowisko „JASTOR” w Jastrzębiu-

Zdroju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia na tafli lodowiska w ramach zajęć wychowania fizycznego, 

pozostających pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

2. Grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu na podstawie sporządzonej listy uczestników. 

Opiekun jest odpowiedzialny za całą grupę podczas przebywania na obiekcie. 

 

3.Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania      ulgi: 

 dzieciom i młodzieży uczącej się, 

 studentom do 25. roku życia, 

 osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

  4.Wstęp bezpłatny przysługuje: 

 weteranom i weteranom poszkodowanym, 

 opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun 
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