
 

 

UCHWAŁA NR 39/IV/19 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych  

przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), w związku 

z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. z 2017 r. Dz. U. 

poz. 827 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1496, poz. 1693) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

§ 1. Ustala się: 

1. Cennik korzystania z obiektów i urządzeń hali sportowo – rekreacyjnej, boisk sportowych, kortu 

tenisowego, znajdujących się w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Cennik korzystania z obiektów i urządzeń krytej pływalni, znajdujących się w Nowej Rudzie  

przy ul. Kłodzkiej 16 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. W przypadku kompleksowego lub cyklicznego wykorzystywania obiektów przy ul. Kłodzkiej 16,  

na cele kulturalne lub sportowe bądź edukacyjne, wysokość opłat określonych w cennikach, może ulec 

obniżeniu lecz nie więcej niż do 75% w drodze negocjacji z klientem. Ustalenie ceny następuje w formie 

pisemnej umowy. 

2. W przypadku wykorzystania obiektów na organizację imprez przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie  

lub jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zwalnia się organizatora z ponoszenia opłat. 

3. W przypadku wykorzystania obiektów hali sportowej dużej i małej przez jednostki organizacyjne Gminy 

Miejskiej Nowa Ruda na  prowadzenie zajęć sportowych zwalnia się je z ponoszenia opłat. 

4. W roku 2019 udostępnia się nieodpłatnie obiekty sportowe przy ul. Kłodzkiej 16 dla organizacji 

pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, w następującym 

wymiarze: 

Duża hala widowiskowa 600 godzin 

Mała hala treningowa 700 godzin 

Basen 650 godzin dla grup liczących max. 15 osób 

Siłownia 300 godzin dla grup liczących max 8 osób 

Kort tenisowy 350 godzin 

5. W przypadku wykorzystania obiektów krytej pływalni na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, 

oraz zajęć pozaszkolnych, organizowanych przez szkoły dla uczniów szkół, których organem prowadzącym 

jest Gmina Miejska Nowa Ruda, zwalnia się szkoły z ponoszenia opłat. 
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6. Zwalnia się szkoły znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, a nie wymienione  

w ust. 5 z ponoszenia opłat w przypadku wykorzystania obiektów krytej pływalni na prowadzenie zajęć 

pozaszkolnych, a w przypadku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie również z zajęć dydaktycznych. 

7. W przypadku wykorzystywania obiektów krytej pływalni 2 godz. tyg. ćwiczeń i siłowni 2 wejścia 

tygodniowo, na prowadzenie zajęć związanych z podnoszeniem kondycji fizycznej przez służby mundurowe 

działające na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zwalnia się te służby z ponoszenia opłat. 

8. W roku kalendarzowym, ustala się 4 dni bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych  

przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. 

9. Dla posiadaczy „Noworudzkiej Karty Rodziny 3+” opłata za korzystanie ze wszystkich urządzeń 

sportowych, znajdujących się w kompleksie sportowym w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16, wynosi 3 złote 

za godzinę, w przypadku karnetu opłata wynosi 2,5 zł za godz./ lub wejście. 

10. Zwalnia się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, będące uczniami Zespołu 

Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, z ponoszenia opłat w przypadku 

wykorzystywania obiektów krytej pływalni na prowadzenie zajęć dydaktycznych i pozaszkolnych przez 

wymienioną powyżej szkołę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 176/XVIII/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej 

Rudzie, zmieniona uchwałą nr 261/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016 r., 

uchwałą nr 367/XL/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 2017 r., uchwałą nr 428/XLVI/18 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2018 r. oraz uchwałą nr 14/II/18 Rady Miejskiej w Nowej 

Rudzie z dnia 28 listopada 2018 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Behan
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/IV/19 Rady  

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

Cennik korzystania z obiektów i urządzeń hali sportowo – rekreacyjnej oraz boiska sportowego 

I. HALA SPORTOWA (1 godz.) 

1. Hala treningowa 

a) grupy składające się z młodzieży szkolnej z dorosłym opiekunem 30,00 zł 
- za następne ½ godz.  10,00 zł 
b) grupy dorosłych 40,00 zł 
- za następne ½ godz.  20,00 zł 
c) badminton/ tenis ziemny 30,00 zł 
- za następne ½ godz. 15,00 zł 

2. Hala widowiskowo - sportowa 

a) grupy składające się z młodzieży szkolnej z dorosłym opiekunem 50,00 zł 
- za następne ½ godz. 20,00 zł 
b) grupy dorosłych 60,00 zł 
- za następne ½ godz. 30,00 zł 
c) tenis ziemny 50,00 zł 
- za następne ½ godz. 20,00 zł 

3. Korzystanie z hali widowiskowo – sportowej na organizację imprez 

a) o charakterze masowym  i komercyjnym za 1 godz. 2.000,00 zł 
- za następne ½ godz. 

(opłata pobierana jest za rzeczywisty czas trwania imprezy, do opłaty nie wlicza się 

czasu na prace organizacyjne i przygotowawcze przed i po zakończeniu imprezy) 

750,00 zł 

b) na turnieje sportowe, imprezy charytatywne, spartakiady osób 

niepełnosprawnych, imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe) 
200,00 zł  

- za następne ½ godz. 

(opłata pobierana jest za rzeczywisty czas trwania imprezy, do opłaty nie wlicza się 

czasu na prace organizacyjne i przygotowawcze przed i po zakończeniu imprezy) 

100,00 zł 

4. Korzystanie z hali treningowej na organizację imprez 

a) na turnieje sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym za 1 godz. 1.000,00 zł 
- za następne ½ godz. 

(opłata pobierana jest za rzeczywisty czas trwania imprezy, do opłaty nie wlicza się 

czasu na prace organizacyjne i przygotowawcze przed i po zakończeniu imprezy) 

400,00 zł 

b) w przypadku imprezy kulturalno – rozrywkowej o charakterze zamkniętym 

trwającej powyżej 8 godz. opłata za jeden dzień wynosi 
 1.000,00 zł 

II. SIŁOWNIA (1 wejście/1 osoba ) 

Ceny karnetów normalnych 

 

 

 

Ilość wejść 

Cena w zł  

 

Ważność 

karnetu 

 Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 

3+ 

 Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 

3+ 

do godz. 16.00 do godz. 16.00 cały dzień cały dzień 

1 9,00 2,50 13,00 2,50  

 4 22,00 10,00 29,00 10,00 
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8 37,50 20,00 46,00 20,00 2 miesiące 

12 51,00 30,00 63,00 30,00 

16 62,00 40,00 75,00 40,00 

20 72,00 50,00 88,00 50,00 

Ceny karnetów ulgowych 

 

 

 

Ilość wejść 

Cena w zł  

 

Ważność 

karnetu 

 Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 

3+ 

 Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 

3+ 

do godz. 16.00 do godz. 16.00 cały dzień cały dzień 

1 6,50 2,50 9,00 2,50  

 

2 miesiące 
4 15,50 10,00 20,00 10,00 

8 25,50 20,00 31,00 20,00 

12 34,00 30,00 42,00 30,00 

16 41,00 40,00 50,00 40,00 

20 52,00 50,00 58,00 50,00 

1. Karnety ulgowe dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej, studentów w wieku do 25 roku życia, 

rencistów, emerytów, seniorów, dla posiadaczy Noworudzkiej Karty Rodziny 3+, legitymujących się 

stosownym dokumentem, osób niepełnosprawnych – posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności 

zapis „wymaga stałej opieki” - opiekunowie osób niepełnosprawnych wstęp bezpłatny. 

III. KORT TENISOWY ZIEMNY 

1. Kort tenisowy (1 godz.)  

a) młodzież szkolna 6,00 zł 
- za następne ½ godz. 3,00 zł 
b) dorośli 12,00 zł 
- za następne ½ godz. 6,00 zł 
korzystanie ze ścianki bezpłatnie 

2. Kort tenisowy – karnety (1 godzinne) 

3. Kort tenisowy – karnety (1 godzinne) 

Ceny karnetów 

 

 

Ilość wejść 

Młodzież szkolna, 

studenci, renciści,  

emeryci , seniorzy 

osoby 

niepełnosprawne 

Dorośli Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 3+ 

 

 

Ważność karnetu 

Cena w zł 

2 9,00 18,00 5,00  

2 miesiące 4 13,50 27,00 10,00 

8 20,00 40,00 20,00 

16 30,00 60,00 40,00 

1. Karnety dotyczą młodzieży szkolnej, studentów w wieku do 25 roku życia, rencistów, emerytów, 

seniorów, dla posiadaczy Noworudzkiej Karty Rodziny 3+, osób niepełnosprawnych wydawane  

są osobom legitymującym się stosownym dokumentem. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 39/IV/19 Rady  

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

Cennik korzystania z obiektów i urządzeń krytej pływalni 

I. KLIENCI INDYWIDUALNI. 

 

 

TERMIN 

 

 

GODZINA 

NORMALNE ULGOWE BILET RODZINNY 

CENA ZA 

pierwszą 

godzinę 

CENA 

MIN. 

po 

1 godzinie 

CENA ZA 

pierwszą 

godzinę 

CENA 

MIN. 

po 

1 godzinie 

CENA ZA 

pierwszą 

godzinę 

CENA 

MIN. 

po 

1 godzinie 

poniedziałek 

-piątek 

8
15

 - 20
00

 12,00 zł 0,20 zł 6,00 zł 0,10 zł 24,00 zł 0,40 zł 

sobota 

niedziela  

święto 

11
00

 - 20
00

 12,50 zł 0,21 zł 6,50 zł 0,11 zł 26,00 zł 0,43 zł 

Wszystkie 

dni tygodnia 

20
00

 – 22
00

 5,00 zł 0,08 zł 5,00 0,08 zł 15,00 zl 0,25 zł 

1. Bilety ulgowe dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej, studentów w wieku do 25 roku życia, rencistów, 

emerytów, seniorów, osób niepełnosprawnych legitymujących się stosownym dokumentem. Opiekunowie  

osób niepełnosprawnych przebywających na basenie, posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności zapis 

„wymaga stałej opieki” posiadają wstęp bezpłatny w trakcie sprawowania opieki. 

2. Bilet rodzinny – 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. 

3. Dzieci do lat 3 bezpłatnie tylko z opiekunem. 

4. Osoby, które w ramach wynajmu obiektu prowadzą działalność w zakresie nauki pływania, mają 

obowiązek rezerwacji toru pływackiego – wynajem toru pływackiego –  48,00zł/godz. (max 8 osób) co zwalnia 

uczestnika z zakupu biletu wstępu. 

II. KLIENCI GRUPOWI 

 

TERMIN 

 

GODZINA 

MŁODZIEŻ SZKOLNA DOROŚLI 

Cena za 1 godzinę/1 osoba Cena za 1 godzinę/1 osoba 

POWYŻEJ 

15 OSÓB 

POWYŻEJ 

30 OSÓB 

POWYŻEJ 

15 OSÓB 

POWYŻEJ 

30 OSÓB 

poniedziałek - 

piątek 

8
15

 - 22
00

 5,50 zł 5,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 

sobota 

niedziela 

święto 

11
00

 - 22
00

 6,00 zł 5,50 zł 10,50 zł 10,00 zł 

III. KLIENCI GRUPOWI -ceny biletów dla zorganizowanych młodzieżowych grup szkolnych z Miasta 

Nowej Rudy, Gminy Nowej Rudy, Miasta i Gminy Radków. 

 

TERMIN 

 

GODZINA 

MŁODZIEŻ SZKOLNA 

Cena za 1 godzinę/1 osoba 

DO 10 OSÓB OD 11 DO 

15 OSÓB 

POWYŻEJ 

15 OSÓB 

poniedziałek - piątek 8
15

 - 22
00

 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 

sobota 

niedziela 

święto 

11
00

 - 22
00

 5,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 
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Pod pojęciem dzieci i młodzież szkolna rozumie się osoby uczące się w wieku do 25 roku życia 

legitymujące się stosownym dokumentem. 

IV. CENY KARNETÓW NORMALNYCH 

 

Cena karnetu 

Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 3+ 

max. ilość osób  

do jednorazowego 

wejścia   

 

ilość godzin 

 

ważność karnetu 

102,00 zł 30,00 zł 1 12 1 miesiąc 

200,00 zł 62,50 zł 1 25 3 miesiące 

375,00 zł 125,00 zł 1 50 6 miesięcy 

700,00 zł 250,00 zł 1 100 12 miesięcy 

80,00 zł 25,00 zł 2 5 wejść 

(1  -godzinnych) 

1 miesiąc 

140,00 zł 50,00 zł 2 10 wejść 

(1-godzinnych) 

2 miesiące 

200,00 zł 62,50 zł 5 5 wejść 

(1  -godzinnych) 

1 miesiąc 

350,00zł 125,00 zł 5 10 wejść 

(1-godzinnych) 

2 miesiące 

V. CENY KARNETÓW ULGOWYCH 

 

Cena karnetu 

Dla posiadaczy 

Noworudzkiej 

Karty Rodziny 3+ 

max. ilość osób  

do jednorazowego 

wejścia   

 

ilość godzin 

 

ważność karnetu 

82,50 zł 37,50 zł 1 15 1 miesiąc 

125,00 zł 62,50 zł 1 25 3 miesiące 

225,00 zł 125,00 zł 1 50 6 miesięcy 

400,00 zł 250,00 zł 1 100 12 miesięcy 

55,00 zł 25,00 zł 2 5 wejść 

(1  -godzinnych) 

1 miesiąc 

100,00 zł 50,00 zł 2 10 wejść 

(1-godzinnych) 

2 miesiące 

112,50 zł 62,50 zł 5 5 wejść 

(1-godzinnych) 

1 miesiąc 

200,00 zł 125,00 zł 5 10 wejść 

(1-godzinnych) 

2 miesiące 

Karnety ulgowe dotyczą dzieci i młodzieży szkolnej, studentów w wieku do 25 roku życia, rencistów, 

emerytów, seniorów, dla posiadaczy Noworudzkiej Karty Rodziny 3+, legitymujących się stosownym 

dokumentem, osób niepełnosprawnych posiadających w orzeczeniu o niepełnosprawności zapis „wymaga 

stałej opieki” -opiekunowie  osób niepełnosprawnych wstęp bezpłatny. 

Ustalone ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. 
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