
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2012 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu  

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do 

ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu-

nalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta 

Lubań uchwala, co następuje:  

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) obiekty − krytą pływalnię przy ul. Różanej 2 w 

Lubaniu, halę sportową przy ul. Różanej 2 w Lu-

baniu, stadion sportowy przy ul. Ludowej 

w Lubaniu, boisko − kartingi przy ul. Działkowej 

w Lubaniu, kort tenisowy przy ul. Dąbrowskiego 

w Lubaniu,  

2) zarządca − Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Lubaniu,  

3) burmistrz − Burmistrza Miasta Lubań,  

4) regulamin − regulamin porządkowy korzystania 

z obiektu.  

§ 2. 1. Obiekty wymienione w § 1 pkt 1 niniej-

szej uchwały, oprócz krytej pływalni, udostępnia się 

nieodpłatnie, do powszechnego korzystania z prze-

znaczeniem na:  

1) nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane dla 

mieszkańców miasta Lubań przez Gminę Miejską 

Lubań oraz jednostki organizacyjne miasta po 

uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą obiek-

tu,  

2) imprezy i zabawy organizowane przez Gminę 

Miejską Lubań lub jednostki organizacyjne miasta 

Lubań dla mieszkańców miasta Lubań w ramach 

obchodów świąt państwowych, lokalnych i regio-

nalnych,  

3) zajęcia szkolne, treningi organizowane przez kluby 

sportowe dla dzieci i młodzieży oraz współzawod-

nictwo sportowe grup dziecięcych i młodzieżo-

wych z terenu miasta Lubań w wymiarze uzgod-

nionym przez zarządcę,  

4) wystawy, pokazy organizowane przez podmioty 

realizujące zadania własne miasta Lubań na pod-

stawie umowy zawartej z Gminą Miejską Lubań,  

5) spotkania, zebrania, zabawy, imprezy niekomer-

cyjne organizowane przez organizacje wymienione 

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jed-

nolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.) działające na terenie miasta Lubań.  

2. Burmistrz może nieodpłatnie udostępnić 

obiekty w innych przypadkach niż określone w ust. 1, 

o ile będą one wykorzystywane dla realizacji zadań 

własnych miasta Lubań.  

§ 3. W przypadkach innych niż określone w § 2 

niniejszej uchwały, obiekty udostępniane są odpłatnie 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy zarządcą 

obiektów, a podmiotem korzystającym z nich.  

§ 4. 1. Zarządca obiektu opracowuje regulaminy 

uwzględniające specyfikę poszczególnych obiektów 

i określające sposób ich użytkowania.  

2. Regulamin winien określać między innymi:  

1) wyszczególnienie pomieszczeń oraz urządzeń 

obiektu,  

2) rodzaj sprzętu i innego wyposażenia w obiekcie,  

3) maksymalną liczbę osób, które mogą brać udział 

w imprezach lub zajęciach,  

4) wymogi porządkowe i bezpieczeństwa, a w szcze-

gólności rodzaj obuwia i obowiązującego stroju.  
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5) sposób pełnienia przez korzystających z obiektu 

nadzoru nad przebiegiem zajęć, imprez i innych 

przedsięwzięć,  

6) zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących 

w obiekcie instrukcji przeciwpożarowych, porząd-

kowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

7) inne uregulowania w zależności od rodzaju i spe-

cyfiki funkcjonowania obiektu.  

3. Regulamin pływalni powinien dodatkowo 

uwzględniać warunki bezpieczeństwa osób korzysta-

jących z kąpielisk i pływalni określone w załączniku 

Nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bez-

pieczeństwa osób przebywających w górach, pływają-

cych, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 

(Dz. U. Nr 57, poz. 358).  

4. Zarządca obiektu podaje regulamin do pu-

blicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie 

w obiekcie.  

5. Zarządca obiektu zapoznaje z regulaminem 

podmioty i osoby korzystające z obiektu oraz egze-

kwuje przestrzeganie zawartych w nich postanowień 

w czasie korzystania z obiektu.  

6. Podmioty, którym zarządca udostępnia obiek-

ty, ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz zapew-

niają nadzór nad obiektem, zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi i porządkowymi obowiązującymi 

w danym obiekcie.  

§ 5. Zasady korzystania z obiektów określa 

umowa zawarta między zarządcą a korzystającym.  

§ 6. 1. Korzystanie z krytej pływalni może się 

odbywać na zasadach:  

1) pełnej odpłatności,  

2) przy zastosowaniu zniżki,  

3) nieodpłatnie.  

2. Szczegółowe zasady ustalania odpłatności 

określa § 7 niniejszej uchwały.  

§ 7. 1. Przy pełnej odpłatności mogą być stoso-

wane ulgi w cenie uzależnione od zakupu biletu wie-

lokrotnego wejścia (karnet) oraz od częstotliwości 

korzystania z basenu (karnet terminowy). Ulga  

w cenie nie może być większa niż 20% ceny biletu 

jednokrotnego wejścia osoby dorosłej pomnożona 

przez ilość wejść, do której uprawnia dany karnet.  

2. Opłaty ze zniżką przysługują dzieciom od lat 

4 i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miejska Lubań. Zniżka ta nie może być 

większa niż 60% ceny biletu jednokrotnego wejścia 

dla osoby dorosłej, przy czym w okresie wakacji let-

nich i ferii zimowych zniżka ta nie może być większa 

niż 80% ceny biletu jednorazowego dla osoby doro-

słej. W przypadku zakupu karnetu ulgowego, ulgę 

dodatkowo zwiększa się o dalsze 20% pomnożoną 

przez ilość wejść, do której uprawnia dany karnet 

liczonej od ceny biletu jednokrotnego wejścia osoby 

dorosłej.  

3. Oplata ze zniżką nie większą niż 40% ceny bi-

letu jednokrotnego wejścia osoby dorosłej, przysługu-

je młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

do 25 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta 

Lubań. W okresie wakacji i ferii zimowych opłata ta 

wynosi nie więcej niż 60% ceny biletu jednokrotnego 

wejścia dla osoby dorosłej.  

4. W przypadku dzieci i młodzieży, które co 

najmniej 2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach 

organizowanych przez kluby sportowe zniżka przy 

nabyciu karnetu terminowego wynosi do 80% ceny 

biletu jednokrotnego wejścia osoby dorosłej pomno-

żonej przez ilość wejść, do której uprawnia dany kar-

net.  

5. Osobom niepełnosprawnym legitymującym się 

ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

wydanym przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS) i Powiatowego Centrum Pomo-

cy Rodzienie (PCPR) oraz posiadającym zalecenia 

lekarza ze wskazaniem na potrzebę rehabilitacji wod-

nej przyznane są indywidualne ulgi w zakupie biletu 

wielokrotnego wejścia (karnet). Ulgi te wynoszą 60% 

ceny biletu jednokrotnego wejścia osoby dorosłej 

pomnożona przez ilość wejść, do której uprawnia 

dany karnet.  

6. Z opłat zwalnia się dzieci do lat 4, wychowan-

ków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Lubań oraz uczniów Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu,  

w dniach nauki szkolnej, w ramach zajęć dydaktycz-

nych, w godzinach od 9.00 do 15.00.  

7. W przypadku prowadzenia nauki pływania 

i zorganizowanych zajęć w wodzie nie stosuje się 

zasad określonych w ust. 1−6.  

8. Dla skorzystania z ulg wyżej opisanych nie-

zbędne jest posiadanie i okazanie ważnej legitymacji 

szkolnej lub studenckiej.  

§ 8. Wysokość opłat ustala Burmistrz na wniosek 

zarządcy.  

§ 9. Traci moc uchwała nr XXI/110/2008 Rady 

Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 

zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń spor-

towych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 

i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi 

Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat 

za korzystanie z nich (Dz. Urz. Województwa Dolno-

śląskiego Nr 318, poz. 3957) zmieniona uchwałami  

nr XXVII/153/2008 Rady Miasta Lubań z dnia  

25 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

Nr 318, poz. 3957) i Nr XI/81/2011 Rady Miasta Lu-
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bań z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno-

śląskiego 197, poz.. 3432).  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Lubań.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Grzesiak 
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