
 
 

ZARZĄDZENIE NR 89/22 
BURMISTRZA GÓRY 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” 
i z kręgielni w Górze 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583) w związku z § 3 uchwały nr L/422/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Górze i kręgielni 
w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z krytej 
pływalni „Dolnośląski Delfinek” i z kręgielni w Górze (Dz.Urzęd. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 4570 oraz 
z 2021 r. poz. 5137) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Górze, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z kręgielni w Górze, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Góry z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” i z kręgielni w Górze (Dz. Urzęd. 
Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1304). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Góry: 
Irena Krzyszkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2300



 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/22   

Burmistrza Góry z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

1. Wysokość opłat za korzystanie z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Górze 

Rodzaj biletu Cena za osobę brutto Uwagi 

Normalny 

za pierwszą godzinę  10,00 zł 

 za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 
 1,00 zł 

Ulgowy 

za pierwszą godzinę 
 7,00 zł 

 

Osoby uprawnione: 

 dzieci i młodzież - na podstawie ważnej 

legitymacji szkolnej lub dokumentu 

stwierdzającego wiek, 

 studenci do 25 roku życia - na podstawie 

ważnej legitymacji studenckiej, 

 osoby powyżej 60 roku życia - na podstawie 

dokumentu stwierdzającego wiek, 

 osoby niepełnosprawne z lekkim lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

- na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności oraz dodatkowo 

dokumentu tożsamości potwierdzającego dane 

zawarte w orzeczeniu lub ważnej legitymacji 

osoby niepełnosprawnej 

za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 

 0,70 zł 

 

Rodzinny 

za pierwszą godzinę 
 7,00 zł 

 max. 2 osoby dorosłe + dzieci do 18 roku 

życia 

 
za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 
0,70 zł 

Górowska 

Karta Dużej 

Rodziny 

za pierwszą godzinę 
 6,00 zł 

 
dla posiadaczy ważnej Górowskiej Karty 

Dużej Rodziny za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 

0,60 zł 

 

Górowska 

Karta 

Seniora 

za pierwszą godzinę 
 6,00 zł 

 
dla posiadaczy ważnej Górowskiej Karty 

Seniora za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 

0,60 zł 

 

Grupowy 

za pierwszą godzinę 7,00 zł 

grupa min. 10 osób  za każde rozpoczęte 

6 min. po pierwszej 

godz. 
0,70 zł 

 

2. Opłaty dodatkowe: 

1. 
Wynajęcie toru – godzina (jednorazowo na pływalni można 

wynająć maksymalnie dwa tory) 
45,00 zł brutto 

2. 
Wynajęcie hali basenowej - godzina (po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zarządcą) 
200,00 zł brutto 

3. Opłata za zniszczenie lub zagubienie transpondera 50,00 zł brutto 
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4. Zakup karty transponderowej 10,00 zł brutto 

 

3. Wynajęcie toru lub hali basenowej (o których mowa w pkt 2) nie zwalnia z obowiązku 

zakupu biletu określonego rodzaju.  

 

4. Opłaty za wynajęcie toru lub hali basenowej nie pobiera się w ramach programów 

sportowych i rekreacyjnych  realizowanych przez Gminę Góra. 

 

5. Zwolnienie z opłat: 

1. Dzieci do lat 3  

2. 

Dzieci i młodzież będąca podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacji 

Dzieci Niepełnosprawnych w Górze, korzystająca z pływalni  

w ramach zajęć organizowanych przez Ośrodek 

 

3. 
Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz opiekun tej osoby  

na podstawie ważnego 

orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności oraz 

dodatkowo dokumentu 

tożsamości 

potwierdzającego dane 

zawarte w orzeczeniu lub 

ważnej legitymacji osoby 

niepełnosprawnej 

4. 
Dzieci i młodzież ze szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Góra, w ramach zajęć dydaktycznych  

od poniedziałku do piątku  

w godz. od. 8.00 do 16.00, 

zgodnie z ustalonym przez 
Zarządcę obiektu 

harmonogramem 

5. 
Opiekun grupy dzieci i młodzieży, której przysługują bilety 

grupowe 
jeden opiekun na 

maksymalnie 15 osób 

6. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Górze, z klas o profilu policyjnym i profilu pożarniczym  

z elementami ratownictwa medycznego, w ramach zajęć 

dydaktycznych 

2 godziny tygodniowo 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/22   

Burmistrza Góry z dnia  12 kwietnia 2022 r. 

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z kręgielni w Górze 

 

Dni tygodnia godziny 

cena brutto za wynajęcie 

toru na jedną godzinę dla 

max. 6 graczy 

poniedziałek – czwartek 14.00 – 22.00 30,00 

piątek 
14.00 – 18.00 30,00 

18.00 – 22.00 45,00 

sobota, niedziela i święta 
10.00 – 18.00 45,00 

18.00 – 22.00 55,00 

 

 

Udostępnienie obuwia oraz jednorazowych skarpet mieści się w opłacie wynajęcia toru. 

 

Zwolnienie z opłat: 

 

1. 
Dzieci i młodzież ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, w ramach 

zajęć dydaktycznych  
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