
ZARZĄDZENIE NR 743/18 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta 
Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.  

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.827), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 zm. poz. 2232, 
Dz. U. z 2018r. 130, poz. 50) oraz § 1 pkt. 6 uchwały Rady Miasta Gdańsk Nr III/50/2002 z dnia 
05 grudnia 2002r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańsk uprawnień w zakresie 
ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym oraz 
za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tekst jednolity 
obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014 roku, zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Ustala się ceny za korzystanie z następujących obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska 
administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu: 

I. STADION ŻUŻLOWY IM. ZBIGNIEWA PODLECKIEGO  
przy ul. Zawodników 1 
 

1. Stadion żużlowy z zapleczem technicznym (tor żużlowy, widownia, kasy, wieża 
sędziowska, park maszyn) 

 Użytkownik  Cena brutto 

1 

Organizator zawodów żużlowych, w tym o charakterze imprezy 
masowej, organizator imprez komercyjnych np. turnieje żużlowe, 
pokazy, wyścigi samochodów oraz quadów (impreza nie dłuższa niż 3 
doby***). 

14.760 
zł/impreza 

2 
Organizator zawodów żużlowych dla zawodników młodzieżowych 
(impreza nie dłuższa niż 1 doba).  

1.230 zł/impreza 

3 Uruchomienie oświetlenia toru żużlowego.  492 zł/godz. 

4 Trening na torze żużlowym bez zaplecza technicznego (do 3 godz.). 123 zł/trening 

 
2. Płyta trawiasta na stadionie wraz z zapleczem sanitarnym (szatnie, WC, umywalnie) 

 Użytkownik  Cena brutto 

1 
Gdańskie szkoły publiczne – nie będące jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne (podstawowe, gimnazjalne i ponad 
gimnazjalne), organizujące zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. 

5 zł/godz. 

2 

Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, 
dzieci i młodzież szkolna z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez 
w/w podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora 
włącznie 

10 zł/godz. 

3 
Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta Gdańska, służby 
mundurowe*, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych** 

10 zł/godz. 

4 
Kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz pozostali w tym m.in. 
uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze, organizujące zajęcia dla 
dorosłych. 

369 zł/godz. 

5 Imprezy komercyjne: pikniki, pokazy, koncerty, inne. 6 .765 zł/doba 



 
3. Mini tor szkoleniowy z zapleczem socjalnym 

 Usługa Cena brutto 

1 
Trening na mini torze żużlowym 
 

100 zł/godz. 

 
4. Stadion żużlowy: pomieszczenia biurowe, warsztatowe, garażowe wykorzystywane w 

związku z działalnością sekcji żużlowej (z wyłączeniem treningów na torze żużlowym) – 
ryczałtowo za całość (w tym ogrzewanie i woda + ścieki) 

 Użytkownik  Cena brutto 

1 
Organizator sportu żużlowego – klub biorący udział w rozgrywkach 
PZM. 

8.610 zł/m-c 

 
5. Teren trawiasty o wymiarach 50 x 70 m (3500 m²) 

 Użytkownik  Cena brutto 

1 
Organizator plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, pokazów, 
eventów itp. 123 zł/godz. 

 

*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

**poprzez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych należy rozumieć organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument je 
konstytuujący uwzględnia w przedmiocie działalności działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

*** impreza nie dłuższa niż 3 doby - to maksymalny czas na przygotowanie imprezy, 
przeprowadzenie imprezy, przekazanie obiektu po imprezie. 

II. KOMPLEKS SPORTOWY TRAUGUTTA 29 

1. Ceny wynajmu płyty głównej stadionu – trawa naturalna 

 

Użytkownik 

Płyta trawiasta  
bez oświetlenia 

Cena brutto 

Płyta trawiasta  
z oświetleniem 

Cena brutto 

Zakola 
 

Cena brutto 

1 Gdańskie szkoły publiczne nie 
będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i ponad 
gimnazjalne), organizujące zajęcia 
z zakresu wychowania fizycznego. 

5 zł/godz. 50 zł/godz. 3 zł/godz. 

2 Uczniowskie kluby sportowe, 
kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe, dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych przez 
w/w podmioty  działań na rzecz 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 15 zł/godz. 



(sportu) dzieci i młodzieży do 
juniora włącznie (z wyłączeniem 
organizacji turniejów). 

3 Podmioty nie wymienione w pkt.2 
w zakresie  podejmowanych przez 
w/w podmioty  działań na rzecz 
(sportu) dzieci i młodzieży do 
juniora włącznie (z wyłączeniem 
organizacji turniejów). 

300zł/godz. 350zł/godz. 200zł/godz. 

4 Rady dzielnic i rady osiedli z 
terenu Gminy Miasta Gdańska, 
służby mundurowe*, organizacje 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych**. 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 15 zł/godz. 

5 Kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe oraz pozostali w tym 
m.in. uczelnie wyższe i podmioty 
gospodarcze, organizujące zajęcia 
dla dorosłych.  

mecz:  
14.760 zł  

 

mecz:  
24.600 zł  

 

 
bez oświetlenia  

492 zł/godz. 

2.460 zł/godz. 

 

3.690 zł/godz. 

 

z oświetleniem 
984 zł/godz. 

6 Organizacja turnieju do 6 godzin 
przez dowolny podmiot na rzecz 
dzieci i młodzieży do lat 18 . 

1.500 zł 2.000 zł 1.000 zł 

7 Organizacja turnieju powyżej 6h i 
nie dłużej niż całą dobę przez 
dowolny podmiot na rzecz dzieci i 
młodzieży do lat 18 . 

2.000 zł 2.500 zł 1.500 zł 

 
2. Ceny wynajmu boiska bocznego – trawa naturalna 

 

Użytkownik 

Płyta trawiasta 
 bez oświetlenia 

Cena brutto 

Płyta trawiasta  
z oświetleniem 

Cena brutto 

1 Gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne), 
organizujące zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. 

5 zł/godz. 50 zł/godz. 

2 Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe,  dzieci i młodzież szkolna 
z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie (z wyłączeniem organizacji 
turniejów). 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 

3 Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych**. 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 



4 Podmioty nie wymienione w pkt.2 w zakresie działań 
na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora 
włącznie (z wyłączeniem organizacji turniejów). 

200 zł/godz. 300 zł/godz. 

5 Kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz 
pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty 
gospodarcze, organizujące zajęcia dla dorosłych. 

mecz: 
9.840 zł 

mecz:  
14.760 zł  

  
1.845 zł/godz. 

 
3.075 zł/godz. 

6 Organizacja turnieju do 6 godzin przez dowolny 
podmiot na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 . 1.000 zł 1.500 zł 

7 Organizacja turnieju powyżej 6h i nie dłużej niż całą 
dobę przez dowolny podmiot na rzecz dzieci i 
młodzieży do lat 18 . 

1.500 zł 2.000 zł 

 

3. Ceny wynajmu boiska bocznego – trawa sztuczna 

 

Użytkownik 
Trawa sztuczna 
bez oświetlenia 

Cena brutto 

Trawa sztuczna z 
oświetleniem 
Cena brutto 

1 Gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne) 
organizujące zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. 

5 zł/godz. 50 zł/godz. 

2 Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna 
z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie (z wyłączeniem organizacji 
turniejów). 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 

3 Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych**. 

20 zł/godz. 65 zł/godz. 

4 Kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz 
pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty 
gospodarcze, organizujące zajęcia dla dorosłych. 

mecz:  
984 zł  

mecz:  
1.476 zł  

307 zł/godz. 492 zł/godz. 

5 Podmioty nie wymienione w pkt.2 w zakresie działań 
na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora 
włącznie (z wyłączeniem organizacji turniejów). 

150 zł/godz. 250 zł/godz. 

6 Organizacja turnieju do 6 godzin przez dowolny 
podmiot na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18. 800 zł 1.200 zł 



7 Organizacja turnieju powyżej 6h i nie dłużej niż całą 
dobę przez dowolny podmiot na rzecz dzieci i 
młodzieży do lat 18. 

1.000 zł 1.500 zł 

 

4. Ceny wynajmu hal sportowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Użytkownik 

Hala 
Sportów 

Walki 
Cena brutto 

Hala LA 
 

Cena brutto 

Sala 
badmintona 
Cena brutto 

Siłownia 
 

Cena brutto 

1 Gdańskie szkoły publiczne nie 
będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i 
ponad gimnazjalne), organizujące 
zajęcia z zakresu wychowania 
fizycznego. 

40 zł/godz. 30 zł/godz. 30 zł/godz. 20 zł/godz. 

2 Uczniowskie kluby sportowe, 
kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe, dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych przez 
w/w podmioty  działań na rzecz 
(sportu) dzieci i młodzieży do 
juniora włącznie. 

40 zł/godz. 30 zł/godz. 30 zł/godz. 20 zł/godz. 

3 Kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe oraz pozostali w 
tym m.in. uczelnie wyższe i 
podmioty gospodarcze, 
organizujące zajęcia dla 
dorosłych. 

80 zł/godz. 50 zł/godz. 30 zł/godz. 50 zł/godz. 

4 Rady dzielnic i rady osiedli z 
terenu Gminy Miasta Gdańska , 
służby mundurowe*, organizacje 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych**. 

40 zł/godz. 30 zł/godz. 30 zł/godz. 20 zł/godz. 



5. Ceny wynajmu Kompleksu Lekkoatletycznego 

6. Inne  

 Usługa Cena brutto 
1 Najem całego stadionu z amfiteatrem i zapleczem socjalnym. 36.900 zł/doba 
2 Najem sali konferencyjnej. 98 zł/ godz. 

3 Sauna. 60 zł/ pierwsza godz. 
35 zł/godz. - każda następna 

rozpoczęta godzina 
4 Wynajem obiektu na imprezy komercyjne (LA1+LA2+LA3) 

wraz z zapleczem i infrastrukturą. 
200 zł /godz. 

 

*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Użytkownik 

Kompleks 
Lekkoatle-
tyczny (LA 

1+LA2+LA3
) 

Cena brutto 
za trening 

LA 1 

Bieżnia 

 
Cena brutto 
za trening 

LA 2 

Rzutnia 

 
Cena brutto 
za trening 

LA 3 

Skocznia 

 
Cena brutto 
za trening 

1 Gdańskie szkoły publiczne nie 
będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i 
ponad gimnazjalne) organizujące 
zajęcia z zakresu wychowania 
fizycznego. 

20 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
30zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 

20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

2 Uczniowskie kluby sportowe, 
kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe, dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych przez 
w/w podmioty  działań na rzecz 
(sportu) dzieci i młodzieży do 
juniora włącznie 

20 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
30zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

3 Kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe oraz pozostali w 
tym m.in. uczelnie wyższe i 
podmioty gospodarcze, 
organizujące zajęcia dla 
dorosłych. 

30 zł/godz. 

z 
oświetleniem
40zł/godz. 

15 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
25zł/godz. 

15 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
25zł/godz. 

15 zł/godz. 

z 
oświetlenie

m 
25zł/godz. 

4 Rady dzielnic i rady osiedli z 
terenu Gminy Miasta Gdańska, 
służby mundurowe*, organizacje 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych**. 

20 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
30zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 

10 zł/godz. 

z 
oświetleniem 
20zł/godz. 



** poprzez organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych rozumiane są jako organizacje 
pozarządowe, których statutowa działalność związana jest działaniem na rzecz osób 
niepełnosprawnych w przedmiocie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

III. MIEJSKA HALA SPORTOWA  Kołobrzeska 61 

 
Użytkownik Cena brutto 

1 
Kluby sportowe, niepubliczne szkoły mistrzostwa sportowego, organizacje 
pozarządowe, Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta Gdańska, w 
zakresie  podejmowanych przez te podmioty  działań na rzecz (sportu) 
dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych.  

50 zł/godz. 

2 Kluby sportowe (grupy seniorów), szkoły wyższe, inne podmioty 
gospodarcze, rozgrywki ligowe seniorów prowadzone przez polskie związki 
sportowe. 

200 zł/godz. 

3 Organizacja imprez biletowanych*lub innych 300 zł/godz. 
*przez imprezę biletowaną należy rozumieć imprezę, na którą wstęp jest odpłatny 

Inne 

 
usługa Cena brutto 

1  sauna 
60 zł/ godz. – pierwsza godzina 

35 zł/godz. - każda następna rozpoczęta godzina 

 
IV. PRZYSTAŃ JACHTOWA MARINA GDAŃSK 

 

  Pozycja Cena brutto 

1. 

Opłata postojowa za metr długości jednostki - za każde 
rozpoczęte 24 godziny w okresie od 01.05 do 31.10, w 
cenę wliczone są:  

a. postój przy nabrzeżu, 
b. korzystanie z energii elektrycznej, 
c. korzystanie z wody pitnej na kei, 
d. odbiór nieczystości stałych, 
e. bezprzewodowy dostęp do internetu, 
f. możliwość zdania zużytych olejów i wód 

zęzowych, 
g. możliwość korzystania z pompy do odbioru 

ścieków sanitarnych. 

8 zł / metr/ 
doba liczona od momentu 

 przybicia do nabrzeża 

2. Korzystanie z natrysków – wrzutomat 5 zł / 5 minut 

3. Korzystanie z pralko - suszarki  10 zł / cykl 

4. 
Opłata postojowa bez względu na długość jednostki w 
okresie od 01.11 do 30.04  

12 zł / doba                                                                 
bez dostępu do wody i prądu * 

5. 
Opłata za 1 kWh zużytej energii elektrycznej w okresie 
01.11 – 30.04 

wg stawek                                                   
Operatora 



6. 

Opłata za korzystanie w okresie od 01.11 do 30.04 z 
pozostałych nabrzeży administrowanych przez GOS, 
które nie są oddane w dzierżawę lub za korzystanie z 
których nie pobiera się opłat decyzją właściciela 
nabrzeża. 

3 zł/metr długości jednostki/doba 
liczona od momentu przybicia do 

nabrzeża 

7. 

Opłata za korzystanie w okresie od 01.05 do 31.10 z 
pozostałych nabrzeży administrowanych przez GOS, 
które nie są oddane w dzierżawę lub za korzystanie z 
których nie pobiera się opłat decyzją właściciela 
nabrzeża 

7 zł/metr długości jednostki/doba 
liczona od momentu przybicia do 

nabrzeża 
 

8. 

Postój jednostki historycznej** w okresie od 01.05 do 
31.10 (dostępnych jest 8 miejsc jednocześnie) 

a. postój przy nabrzeżu, 
b. korzystanie z wody pitnej na kei, 
c. odbiór nieczystości stałych, 
d. bezprzewodowy dostęp do internetu, 
e. możliwość zdania zużytych olejów i wód 

zęzowych, 
f. możliwość korzystanie z pompy do odbioru 

ścieków sanitarnych. 

15 zł / doba 
bez dostępu do prądu 

 
* dostęp do prądu w okresie od 01.11 do 30.04 możliwy po podpisaniu stosownego 
oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika - opłata na podstawie wskazań licznika 
wg stawek Operatora, którym jest każdorazowy dostawca energii elektrycznej w Przystani 
Jachtowej Marina Gdańsk. 
** Za jednostki historyczne uznaje się jednostki łącznie spełniające następujące warunki: 
a), budowa jednostki została ukończona minimum 50 lat przed dniem zawinięcia do Przystani 
Jachtowej Mariny Gdańsk,  
b) portem rejestracji  jednostki jest Gdańsk, 
c) jednostka posiada napis „Gdańsk” na burcie lub rufie.  
Spełnienie powyższych warunków stwierdza się w oparciu o dokumenty rejestracyjne jednostki, 
których treść i forma regulowana jest przez obowiązujące przepisy, a których kopie należy 
przedłożyć obsłudze Przystani Jachtowej Marina Gdańsk. .  
 
Opłaty dla jednostek historycznych, o których mowa powyżej (pkt. IV – 8) mogą być przyznane 
wyłącznie tym jednostkom żaglowym, z którymi GOS podpisze stosowne umowy na 
wykorzystanie tychże jednostek do celów promocji Miasta Gdańska i Przystani Jachtowej Mariny 
Gdańsk w okresie całego sezonu żeglarskiego. Umowy promocyjne podpisywane będą na okres 
jednego roku na podstawie ofert składanych przez armatorów jednostek historycznych do 
Dyrektora GOS. Warunkiem przyjęcia oferty jednostki historycznej będzie nienaganny stan 
techniczny i wizualny  oraz  aktualne i ważne dokumenty uprawniające do morskiej żeglugi 
wydawane przez Polski Rejestr Statków i Urząd Morski.  

Nie wypełnienie ww. wymagań pozbawia jednostkę prawa do korzystania z ceny określonej w 
pkt IV-8. 
Całoroczny dostęp do prądu możliwy po podpisaniu stosownego oświadczenia i podłączeniu do 
indywidualnego licznika - opłata na podstawie wskazań licznika wg stawek Operatora, którym 
jest każdorazowy dostawca energii elektrycznej w Przystani Jachtowej Marina Gdańsk.. 

 
Zniżki w okresie od 01.05.do 31.10 
Postój do 2 godz. – bezpłatnie ( bez dostępu do mediów ) 
Postój do 12 godz. – zniżka 50% od ceny podstawowej 
Postój służb mundurowych*** – zniżka 50 % od ceny podstawowej 



Postój od 31 – 90 dni – 10 % zniżki **** 
Postój powyżej 91 dni – 20 % zniżki **** 
*** poprzez służby mundurowe rozumiane są: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straż Miejska. 
**** Warunkiem uzyskania zniżki jest jednorazowa wpłata z góry za cały okres deklarowanego 
postoju. 
Zniżki nie sumują się. 

V. PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA PRZY ULICY TAMKA 17 

 Pozycja Cena brutto 

1. 

Opłata postojowa za metr długości jednostki - za 
każde rozpoczęte 24 godziny w okresie od 01.05 
do 31.10, w cenę wliczone są: 
a) postój przy nabrzeżu, 

 b) korzystanie z energii elektrycznej, 
 c) korzystanie z wody pitnej na kei, 
 d) odbiór nieczystości stałych, 
  

5 zł / metr/ 
doba liczona od momentu przybicia 

do nabrzeża 

2. Korzystanie z natrysków 5 zł / osoba 

3. Korzystanie z pralko – suszarki 10 zł / cykl 

4. Korzystanie z WC 2 zł / osoba * 

 
5. 

Opłata postojowa bez względu na długość 
jednostki w okresie od 01.11 do 30.04, dotyczy: 

 jednostek cumujących przy nabrzeżu 
 jednostek postawionych na przyczepie na 

terenie przystani 

10 zł / doba  
 - bez dostępu do wody i prądu ** 

6. 
Opłata za 1 kWh zużytej energii w okresie 01.11 
– 30.04 

wg stawek Operatora 

7. Slipowanie 10 zł za jednostkę 

8. 
Korzystanie z pompy do odbioru ścieków 
sanitarnych – jednorazowo  

15 zł  

9. 
Korzystanie z pompy do odbioru wód zęzowych – 
jednorazowo  

15 zł  

10. 
Opłata parkingowa za postój samochodów 
osobowych 

3 zł / godz. *** 
20 zł / doba*** 

11.  
Opłata parkingowa za postój przyczep 
podłodziowych 

3 zł / godz. 
20 zł / doba 

12. 
Udostępnienie sali konferencyjnej / Sali 
kuchennej 

30 zł / godz. 
150 zł / doba 

13. 

Opłata za stacjonowanie skutera wodnego na 
pomostach typu EZ Dock, w cenę wliczone są: 

a) korzystanie z energii elektrycznej 
b) korzystanie z wody pitnej na kei 

450 zł za miesiąc 
20 zł / doba 

* opłata dotyczy osób postronnych (nie korzystających z usług przystani) 
** dostęp do prądu w okresie od  01.11 do 30.04 możliwy po podpisaniu stosownego 
oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika - opłata na podstawie wskazań licznika 
wg stawek Operatora, którym jest każdorazowy dostawca energii elektrycznej w Przystani 
żeglarskiej przy ulicy Tamka 17 



*** opłata parkingowa nie dotyczy jednego pojazdu armatora jednostki  
Zniżki w okresie od 01.05 do 31.10. 
postój do 2 godzin bezpłatnie (bez dostępu do mediów)   
postój do 12 godzin zniżka 50 % ceny podstawowej   
Postój służb mundurowych**** – zniżka 50% od ceny podstawowej 
Postój od 31 – 90 dni – 10 % zniżki***** 
Postój powyżej 91 dni – 20 % zniżki***** 
**** poprzez służby mundurowe rozumiane są: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż 
Graniczna;    Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; 
Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej , Straż Miejska oraz jednostki podmiotów 
uprawnionych do ratownictwa wodnego. 
***** Warunkiem uzyskania zniżki jest jednorazowa wpłata z góry za cały okres deklarowanego 
postoju 
Zniżki nie sumują się. 
 

VI. PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA PRZY ULICY SIENNA GROBLA II 

 Pozycja Cena brutto 

1. 

Opłata postojowa za metr długości jednostki - za 
każde rozpoczęte 24 godziny w okresie od 01.05 
do 31.10, w cenę wliczone są: 

a) postój przy nabrzeżu, 
b) korzystanie z energii elektrycznej, 
c) korzystanie z wody pitnej na kei, 
d) odbiór nieczystości stałych, 
e) bezprzewodowy dostęp do internetu. 

5 zł / metr/ 
doba liczona od momentu przybicia 

do nabrzeża 

2. Korzystanie z natrysków 5 zł / osoba 

3. Korzystanie z WC 2 zł / osoba * 

 
4. 

Opłata postojowa bez względu na długość w 
okresie od 01.11 do 30.04 

10 zł / doba  
 - bez dostępu do wody i prądu ** 

5. 
Opłata za 1 kWh zużytej energii w okresie 01.11 
– 30.04 

wg stawek Operatora 

6. Slipowanie 10 zł za jednostkę 

7. Opłata za postój samochodów osobowych  
3 zł / godz. *** 
20 zł / doba*** 

8.  
Opłata parkingowa za postój kamperów i 
przyczep (bez dostępu do prądu) 

3 zł / godz. 
20 zł / doba 

9. Opłata parkingowa za postój autokaru 
6 zł / godz. 
40 zł / doba 

 
* opłata dotyczy osób postronnych (nie korzystających z usług przystani) 
** dostęp do prądu w okresie od  01.11 do 30.04 możliwy po podpisaniu stosownego 
oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika - opłata na podstawie wskazań licznika 
wg stawek Operatora, którym jest każdorazowy dostawca energii elektrycznej w Przystani 
żeglarskiej przy ulicy Sienna Grobla II 
*** opłata parkingowa nie dotyczy jednego pojazdu armatora jednostki  
 
Zniżki w okresie od 01.05 do 31.10: 
 
postój do 2 godzin bezpłatnie (bez dostępu do mediów)   
postój do 12 godzin zniżka 50 % ceny podstawowej   
Postój służb mundurowych**** – zniżka 50 % od ceny podstawowej 
Postój od 31 – 90 dni – 10 % zniżki***** 



Postój powyżej 91 dni – 20 % zniżki***** 
**** poprzez służby mundurowe rozumiane są: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż 
Graniczna;    Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; 
Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straż Miejska. 
***** Warunkiem uzyskania zniżki jest jednorazowa wpłata z góry za cały okres deklarowanego 
postoju.  
Zniżki nie sumują się.  
 

VII. PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA PRZY ULICY ŻABI KRUK 
 

 Pozycja Cena brutto 

1. 

Opłata postojowa za metr długości jednostki - za 
każde rozpoczęte 24 godziny w okresie od 01.05 
do 31.10, w cenę wliczone są: 

a) postój przy nabrzeżu, 
b) korzystanie z energii elektrycznej, 
c) korzystanie z wody pitnej na kei, 
d) odbiór nieczystości stałych, 
e) bezprzewodowy dostęp do internetu. 

5 zł / metr/ 
doba liczona od momentu przybicia 

do nabrzeża 

2. Korzystanie z natrysków 5 zł / osoba 

3. Korzystanie z WC 2 zł / osoba * 

4. 
Opłata postojowa na wodzie bez względu na 
długość w okresie od 01.11 do 30.04 

10 zł / doba  
 bez dostępu do wody i prądu ** 

5. 
Opłata za 1 kWh zużytej energii w okresie 01.11 
– 30.04 

wg stawek Operatora 

6. Slipowanie 10 zł za jednostkę 

7. Opłata za postój samochodów osobowych  
3 zł / godz. *** 
20 zł / doba*** 

8.  
Opłata parkingowa za postój przyczep 
podłodziowych 

3 zł / godz. 
20 zł / doba 

9. Udostępnienie sali konferencyjnej 
30 zł / godz. 
150 zł / doba 

 
* opłata dotyczy osób postronnych (nie korzystających z usług przystani) 
** dostęp do prądu w okresie od  01.11 do 30.04 możliwy po podpisaniu stosownego 
oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika - opłata na podstawie wskazań licznika 
wg stawek Operatora, którym jest każdorazowy dostawca energii elektrycznej w Przystani 
żeglarskiej przy ulicy Żabi Kruk 
*** opłata parkingowa nie dotyczy jednego pojazdu armatora jednostki 
 
 
Zniżki w okresie od 01.05 do 31.10: 
 
postój do 2 godzin bezpłatnie (bez dostępu do mediów)   
postój do 12 godzin zniżka 50 % ceny podstawowej   
Postój służb mundurowych**** – zniżka 50 % od ceny podstawowej 
Postój od 31 – 90 dni – 10 % zniżki***** 
Postój powyżej 91 dni – 20 % zniżki***** 
**** poprzez służby mundurowe rozumiane są: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż 
Graniczna;  Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; 
Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Straż Miejska. 
***** Warunkiem uzyskania zniżki jest jednorazowa wpłata z góry za cały okres deklarowanego 
postoju. 



Zniżki nie sumują się. 

VIII. PRZYSTANKI TRAMWAJU WODNEGO 

 Pozycja Cena brutto 

1. 

Każdorazowe przybicie do przystanku tramwaju 
wodnego – Żabi Kruk, Zielony Most, Targ Rybny, 
Wiosny Ludów, Twierdza Wisłoujście - Nabrzeże 
Barkowe, Narodowe Centrum Żeglarstwa, 
Nabrzeże Zbożowe, Westerplatte 

 do 5 min. - 15 zł  
powyżej 5 min. do 10 min. – 20 zł 

powyżej 10 min. do 30 min. – 30 zł 
powyżej 30 min. – 50 zł 

 

Do korzystania z usługi niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu: 
ilość przybić oraz czasu ich trwania wraz ze wskazaniem konkretnych przystanków tramwaju 
wodnego, z których użytkownik zamierza korzystać.  

IX. NABRZEŻE BARKOWE – TWIERDZA WISŁOUJŚCIE 

 Pozycja Cena brutto 

1. 

Opłata postojowa za 1 metr długości jednostki, bez 
dostępu do wody i prądu, za każde rozpoczęte 24 
godziny - doba liczona od momentu przybicia do 
nabrzeża. 

1 zł 

 
X. PŁYWALNIA CHEŁM 

przy ul. Chałbińskiego 13 

CENNIK BILETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Rodzaje biletów Cena brutto 

1 
Normalny 18 zł 

2 Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 roku 
życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

12,50 zł 

3 Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie 2 
opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 0 zł 

12,50 zł 

4 Feryjny ulgowy* – obowiązujący w czasie ferii zimowych, 
młodzież do 16 roku życia, w godzinach określonych przez GOS 

1 zł 

5 Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***– cena za 1 osobę w czasie ferii 
zimowych, w godzinach określonych przez GOS 

5 zł 

6 
Dzieci do lat 4 pozostające pod opieką osoby dorosłej 0 zł 

7 Opiekun*** osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

0 zł 

8 
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele 
oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS  
 

15 zł 

za godzinę, każda 
kolejna rozpoczęta 

minuta 0,25 zł 

9 Bilet aquaparkowy ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i 
studenci do 26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** – 

10 zł  

za godzinę, każda 



obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach 
wyznaczonych przez Dyrektora GOS  

kolejna rozpoczęta 
minuta 0,20 zł 

10 
Bilet aquaparkowy rodzinny - minimum 1 dziecko do 16 roku 
życia, maksymalnie 2 opiekunów*– cena za 1 osobę; dziecko do 4 
roku życia – 0 zł ; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w 
terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS 

10 zł  

za godzinę, każda 
kolejna rozpoczęta 

minuta 0,20 zł 

11**** Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za 
jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 22:00 lub 
60min w weekend w godzinach wejść aquaparkowych 

70 zł 

* za okazaniem ważnej legitymacji 
** weteran - w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa 
***opiekun – osoba powyżej 18 roku życia, sprawująca faktyczną opiekę nad osobą 
niepełnoletnią 
****możliwe do zakupu nie później niż w dniu poprzedzającym usługę 

 UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc 
na basenie przez osoby wykupujące karnety. 
 

Inne Cena brutto 

1 
Zakup karty chipowej. 20 zł 

2 
Zgubienie transpondera. 100 zł 

3 
Zgubienie numerka. 15 zł 

4 Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych 
przez Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki. 

5 zł  
za jednostkę 

5 

Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych 
przez Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych. 

5 zł 
za godzinę, każda 

kolejna 
rozpoczęta 

minuta 0,10 zł 

6 
Sala aerobiku. 49,20 zł/godz. 

7 
Sala konferencyjna. 43,05 zł/godz. 

8 
Wynajem boksu w magazynku sportowym. 61,50 zł/miesiąc 

CENNIK KARNETÓW DLA  OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Rodzaje karnetów Cena brutto 

1 
Miesięczny normalny - 4 wejścia 64 zł 

2 Miesięczny ulgowy* - 4 wejścia -niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 
26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

48 zł 

3 Miesięczny rodzinny - 4 wejścia – - minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 

48 zł 



0 zł 

4 
Kwartalny normalny - 12 wejść 180 zł 

5 Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 
26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

138 zł 

6 Kwartalny rodzinny - 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 
0 zł 

138 zł 

7 
Półroczny normalny - 24 wejścia 336 zł 

8 Półroczny ulgowy* - 24 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci 
do 26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

264 zł 

9 Półroczny rodzinny - 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów ***- cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 
0 zł 

264 zł 

10 Roczny normalny – 40 wejść 520 zł 
11 Roczny ulgowy* - 40 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 

roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 
420 zł 

12 Roczny rodzinny* - 40 wejść -minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 
0 zł 

420 zł 

* za okazaniem ważnej legitymacji 
***opiekun – osoba powyżej 18 roku życia, sprawująca faktyczną opiekę nad osobą 
niepełnoletnią 

CENA BRUTTO WYNAJĘCIA NIECKI DUŻEJ 
( za jednostkę na pływali rozumie się czas w wymiarze 40 min. ) 

   Rodzaj najemców 

 Poniedziałek-Piątek  
6.00-16.00  

Cena brutto 

Poniedziałek-Piątek 
 16.00-22.00 

Cena brutto 

Sobota i Niedziela 
7.00-17.00 

Cena brutto 

1 

Gdańskie Szkoły i 
placówki oświatowe 
publiczne nie będące 
jednostkami 
organizacyjnymi Gminy 
Miasta Gdańska i 
niepubliczne działające 
na terenie Gminy Miasta 
Gdańska 

175,89 zł 351,78 zł 351,78 zł 

2 

Kluby sportowe ( do 
juniora włącznie ) 
organizacje 
pozarządowe, rady 
osiedli / dzielnic z 
terenu gminy Miasta 
Gdańska ,działające na 
rzecz dzieci i młodzieży, 
służby mundurowe**. 

12 zł 24 zł 24 zł 



3 

Pozostali w tym grupy 
seniorów, podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą  

------------ Od 351,78 zł * Od 351,78 zł* 

*kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 
będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 
może być niższa niż podana w tabeli**Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna; 
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; Straż Miejska w Gdańsku. 

CENA BRUTTO WYNAJĘCIA NIECKI MAŁEJ 
( za jednostkę na pływali rozumie się czas w wymiarze 40 min. ) 

 

 
Rodzaje najemców 

 Poniedziałek-Piątek  
7.00-16.00 

Cena brutto 

Poniedziałek-Piątek  
16.00-22.00 

Cena brutto 

Sobota i Niedziela 
7.00-17.00 

Cena brutto 

1 

Gdańskie Szkoły i 
placówki oświatowe 
publiczne nie będące 
jednostkami 
organizacyjnymi Gminy 
Miasta Gdańska i 
niepubliczne działające 
na terenie Gminy Miasta 
Gdańska 

88,56 zł 175,89 zł 175,89 zł 

2 

Kluby sportowe ( do 
juniora włącznie ) 
organizacje 
pozarządowe, rady 
osiedli / dzielnic z 
terenu gminy Miasta 
Gdańska ,działające na 
rzecz dzieci i młodzieży, 
służby mundurowe**. 

10 zł 20 zł 20 zł 

3 

Pozostali w tym grupy 
seniorów, podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą 

------------ Od 175,89 zł* Od 175,89 zł* 

*kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 
będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 
może być niższa niż podana w tabeli 

**Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna; Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony 
Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 
Straż Miejska w Gdańsku. 
 
 
 
 
 



XI. PŁYWALNIE:  
PŁYWALNIA OSOWA  przy ul. Siedleckiego 14; 
PŁYWALNIA STOGI przy ul. Stryjewskiego 28; 
PŁYWALNIA ORUNIA przy ul. Smoleńskiej 6/8. 

 
CENNIK BILETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Rodzaje biletów Cena brutto 

1 Normalny 18 zł 

2 
Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 roku życia, 
renciści i emeryci oraz weterani** 

12,50 zł 

3 
Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie 2 
opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku życia – 0 zł 

12,50 zł 

4 
Feryjny ulgowy – obowiązujący w czasie ferii zimowych, młodzież do 
16 roku życia, w godzinach określonych przez GOS 

1 zł 

5 
Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***- cena za 1 osobę w czasie ferii 
zimowych, w godzinach określonych przez GOS 

5 zł 

6 Dzieci do lat 4 pozostające pod opieką osoby dorosłej 0 zł 

7 
Opiekun*** osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

0 zł 

8 
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele 
oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS  
 

15 zł 
za godzinę, każda 

kolejna rozpoczęta 
minuta 0,25 zł 

9 

Bilet aquaparkowy ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci 
do 26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** – obowiązujący 
w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez 
Dyrektora GOS  

10 zł  
za godzinę, każda 

kolejna rozpoczęta 
minuta 0,20 zł 

10 

Bilet aquaparkowy rodzinny minimum 1 dziecko do 16 roku życia, 
maksymalnie 2 opiekunów***– cena za 1 osobę; dziecko do 4 roku 
życia – 0 zł; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach 
wyznaczonych przez Dyrektora GOS 

10 zł  
za godzinę, każda 

kolejna rozpoczęta 
minuta 0,20 zł 

11**** Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od 
poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 22:00 lub 60min w weekend 
w godzinach wejść aquaparkowych 

70 zł 

12**** Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od 
poniedziałku do piątku w godzinach 6:20 – 7:00 

50 zł 

* za okazaniem ważnej legitymacji 
** weteran - w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa 
***opiekun – osoba powyżej 18 roku życia, sprawująca faktyczną opiekę nad osobą 
niepełnoletnią 
****możliwe do zakupu nie później niż w dniu poprzedzającym usługę 

UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc 
na basenie przez osoby wykupujące karnety. 

 



 Inne Cena brutto 

1 Zakup karty chipowej 20 zł 

2 Zgubienie transpondera 100 zł 

3 Zgubienie numerka z szatni 15 zł 

4 
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez 
Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki 

5 zł  
za jednostkę 

5 
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez 
Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych 

5 zł 
za godzinę, każda 

kolejna rozpoczęta 
minuta 0,10 zł 

6 Wynajem boksu w magazynku sportowym 61,50 zł/miesiąc 

 

CENNIK KARNETÓW  DLA  OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 

Rodzaje karnetów 

Poniedziałek-Piątek  
16.00-22.00  

oraz Sobota i Niedziela 
7.00-22.00 
Cena brutto 

Poniedziałek-Piątek 
 6.20-7.00 

 

Cena brutto 

1 Miesięczny normalny - 4 wejścia 64 zł 52zł 

2 
Miesięczny ulgowy* - 4 wejścia -
niepełnosprawni,  uczniowie i studenci do 26 
roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

48 zł 42 zł 

3 

Miesięczny rodzinny - 4 wejścia - minimum  
1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie  
2 opiekunów***- cena za 1 osobę; 
dziecko do 4 roku życia – 0 zł 

48 zł 42 zł 

4 Kwartalny normalny - 12 wejść 180 zł 144 zł 

5 
Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - 
niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 
roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

138 zł 120 zł 

6 

Kwartalny rodzinny - 12 wejść - minimum  
1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie  
2 opiekunów***- cena za 1 osobę; dziecko do 4 
roku życia – 0 zł 

138 zł 120 zł 

7 Półroczny normalny - 24 wejścia 336 zł 264 zł 

8 
Półroczny ulgowy* - 24 wejścia - 
niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 
roku życia, renciści i emeryci oraz weterani** 

264 zł 228 zł 

9 
Półroczny rodzinny - 24 wejścia - minimum  
1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie  

264 zł 228 zł 



2 opiekunów***- cena za 1 osobę; dziecko do 4 
roku życia – 0 zł 

10 Roczny normalny – 40 wejść 520 zł 400 zł 

11 
Roczny ulgowy* - 40 wejść - niepełnosprawni, 
uczniowie i studenci do 26 roku życia, renciści  
i emeryci oraz weterani** 

420 zł 360 zł 

12 

Roczny rodzinny* - 40 wejść-  minimum  
1 dziecko do 16 roku życia, maksymalnie  
2 opiekunów*** - cena za 1 osobę; dziecko do 
4 roku życia -0 zł 

420 zł 360 zł 

*za okazaniem ważnej legitymacji 

** weteran - w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa 

***opiekun – osoba powyżej 18 roku życia, sprawująca faktyczną opiekę nad osobą 
niepełnoletnią 

 

CENA BRUTTO WYNAJĘCIA NIECKI DUŻEJ (4 tory pływackie) 
( za jednostkę na pływalni rozumie się czas w wymiarze 40 min. ) 

   Rodzaj najemców 
Poniedziałek-Piątek 

7.00-16.00  
Cena brutto 

Poniedziałek-Piątek 
16.00-22.00  
Cena brutto 

Sobota i Niedziela 
7.00-22.00  
Cena brutto 

1 

Gdańskie szkoły i placówki 
oświatowe publiczne nie 
będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne 
działające na terenie Gminy 
Miasta Gdańska 

117,26 zł 234,52 zł 234,52 zł 

2 

Kluby sportowe ( do juniora 
włącznie ) organizacje 
pozarządowe, rady osiedli / 
dzielnic z terenu gminy Miasta 
Gdańska ,działające na rzecz 
dzieci i młodzieży, 
służby mundurowe**. 

12 zł 24 zł 24 zł 

3 

Pozostali w tym grupy 
seniorów, podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą  

------------ od 234,52 zł * od 234,52 zł * 

*kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 
będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 
może być niższa niż podana w tabeli 



**Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna; Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony 
Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 
Straż Miejska w Gdańsku. 

 
CENA BRUTTO WYNAJĘCIA NIECKI MAŁEJ ORAZ WYPŁYCENIE NIECKI DUŻEJ 

( za jednostkę na pływalni rozumie się czas w wymiarze 40 min. ) 
 

 
Rodzaje najemców 

 Poniedziałek-Piątek 
7.00-16.00  
Cena brutto 

Poniedziałek-Piątek 
16.00-22.00  
Cena brutto 

Sobota i Niedziela 
7.00-22.00  
Cena brutto 

1 

Gdańskie szkoły  
i placówki oświatowe 
publiczne nie będące 
jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Miasta Gdańska i 
niepubliczne działające na 
terenie Gminy Miasta Gdańska 

88,56 zł 175,89 zł 175,89 zł 

2 

Kluby sportowe ( do juniora 
włącznie ) organizacje 
pozarządowe, rady osiedli / 
dzielnic z terenu gminy Miasta 
Gdańska ,działające na rzecz 
dzieci i młodzieży, służby 
mundurowe**. 

10 zł 20 zł 20 zł 

3 

Pozostali, w tym grupy 
seniorów, podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą 

------------ od 175,89 zł * od 175,89 zł * 

*kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu 
będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert. W składanych ofertach, oferowana kwota nie 
może być niższa niż podana w tabeli 

**Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna; Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony 
Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 
Straż Miejska w Gdańsku. 

 

XII. KOMPLEKS SPORTOWY HALLERA 

przy ul. Hallera 201 

Boisko pełnowymiarowe – trawa naturalna 

  
Użytkownik Płyta trawiasta  

Cena brutto 

1 Gdańskie szkoły, publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne, 
(podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne) na 
zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. 

MECZ: 

20 zł 

TRENING: 

10 zł/godz. 



Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna 
z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie 

MECZ: 

20 zł 

TRENING: 

10 zł/godz. 

Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych** 

MECZ: 

20 zł 

TRENING: 

10 zł/godz. 

2 Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe, grupy 
seniorów, podmioty gospodarcze organizujące zajęcia 
dla dorosłych. 

MECZ: 

800 zł 

TRENING: 

250 zł/godz. 

3 Podmioty nie wymienione w pkt.2 w 
zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie (z wyłączeniem organizacji 
turniejów). 

200 zł/godz. 

4 Organizacja turnieju do 6 godzin przez dowolny 
podmiot na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 lub osób 
niepełnosprawnych niezależnie od wieku 

800 zł 

5 Organizacja turnieju przez na całą dobę przez dowolny 
podmiot na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 lub osób 
niepełnosprawnych niezależnie od wieku 

1200 zł 

6 Imprezy komercyjne : pikniki, pokazy, koncerty, inne, 
(cena za dobę) 

4000 zł 

*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 

** poprzez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych należy rozumieć organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument je 
konstytuujący uwzględnia w przedmiocie działalności działalność na rzecz osób. 

 
XIII. KOMPLEKS SPORTOWY Zielonogórska 4 

 
1. Wynajem płyt trawiastych 

 
 Użytkownik Płyta trawiasta 

Cena brutto 
Płyta trawiasta 

Cena brutto 
1 Gdańskie szkoły, publiczne nie będące jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne, 
(podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne) na 
zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. 

Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna 
z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 

 
 
 

Mecz: 
15 zł 

 

 
 
 

Trening: 
5 zł/godz.  

 



do juniora włącznie. 

Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych** 

2 Pozostali w tym stowarzyszenia sportowe, grupy 
seniorów, podmioty gospodarcze organizujące zajęcia 
dla dorosłych. 

 
Mecz: 
246 zł 

 
Trening: 

74 zł/godz. 
*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

** poprzez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych należy rozumieć organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument je 
konstytuujący uwzględnia w przedmiocie działalności działalność na rzecz osób. 

 
XIV. OBIEKT SPORTOWY Meissnera 5 

  

Użytkownicy 
Jednostka 

treningowa  

bez zadaszenia                                 

Cena brutto 

Sparing - mecz 
towarzyski  

bez zadaszenia                            

Cena brutto 

Jednostka 
treningowa 

z zadaszeniem                      

Cena brutto 

Sparing - 
mecz 

towarzyski 
z zadaszeniem                           

Cena brutto 

 1 Gdańskie szkoły publiczne 
nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy 
Miasta Gdańska  
i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne) na 
zajęcia z zakresu 
wychowania fizycznego 

10 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
100 zł/godz. 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
200 zł/godz. 

100 zł/godz. 200 zł/godz. 

 2 Uczniowskie kluby 
sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe 
rady osiedli/ dzielnic 
z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych 
przez w/w 
podmioty  działań na rzecz 
(sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
110 zł/godz. 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
110 zł/godz. 

100 zł/godz. 200 zł/godz. 

 3 Kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, 
rady osiedli/ dzielnic 
z terenu Gminy Miasta 
Gdańska oraz pozostali w 
tym m.in. uczelnie wyższe i 
podmioty gospodarcze, 
organizujące zajęcia dla 
dorosłych. 

40 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
130 zł/godz. 

80 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
260 zł/godz. 

200 zł/godz. 400 zł/godz. 



 4 Inne podmioty wg stawek Dzierżawcy 

Wyżej wymienione stawki dotyczą wykorzystania obiektu w ramach godzin publicznych tj. w 
dni powszednie 8.00 – 17.00; w weekendy 9.30 – 14.00. Ceny obowiązywać będą w 
wyznaczonych godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego przez 
Gdański Ośrodek Sportu. 
 
W przypadku wynajmu tylko części powierzchni boiska Wydzierżawiający zastosuje odpowiedni 
mnożnik ceny – adekwatny do części wynajmowanej powierzchni boiska. 

W pozostałych godzinach, tj. w dni powszednie w godzinach 17.00 - 21.30, w weekendy w 
godzinach 8.00 - 9.30 oraz 14.00 - 21.30 obowiązują stawki Dzierżawcy. 

XV. KOMPLEKS SPORTOWY Grunwaldzka 244  

1. Bieżnia okrężna 8-torowa na 400 m oraz bieżnia prosta 8-torowa wraz z prostymi na 100 i 
110 m; Urządzenia lekkoatletyczne: rzutnie (cena za korzystanie z jednej rzutni); 
Urządzenia lekkoatletyczne: skocznie (cena za korzystanie z jednej skoczni): 

Lp. Rodzaj najemców 
max.20 osób 

Poniedziałek – Piątek 
Cena brutto 

Sobota- 
Niedziela 

Cena brutto 

1. Gdańskie szkoły publiczne nie będące 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne (podstawowe, 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na zajęcia z 
zakresu wychowania fizycznego 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
30 zł/godz. 

30 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
40 zł/godz. 

2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, rady osiedli/ 
dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, 
dzieci i młodzież szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i 
młodzieży do juniora włącznie 

25 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
35 zł/godz. 

35 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
45 zł/godz. 

3.  Kluby sportowe, organizacje pozarządowe, 
rady osiedli/ dzielnic z terenu Gminy Miasta 
Gdańska oraz pozostali w tym m.in. uczelnie 
wyższe i podmioty gospodarcze, organizujące 
zajęcia dla dorosłych. 

35 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
45 zł/godz. 

40 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
50 zł/godz. 

4. Klienci indywidualni ( bez dodatkowego 
oświetlenia) 

Poniedziałek – Piątek 
Cena brutto 

Sobota- 
Niedziela 

Cena brutto 

 a. Wejście jednorazowe 60 minut 5 zł 10 zł 

 b. Karnet – 4 wejścia po  60 minut 17 zł 34 zł 

 c. Karnet – 8 wejść po 60 minut 30 zł 60 zł 



 d. Karnet 30 dniowy bez limitu wejść (wejścia 
60-minutowe) 

100zł 

 
2. Boisko pełnowymiarowe z naturalną nawierzchnią 

Lp
. 

Rodzaj najemców grupowych max.40 osób Cena brutto 

1. Gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na 
zajęcia z zakresu wychowania fizycznego 

15 zł/godz. 

z oświetleniem 
55 zł/godz. 

2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje, dzieci i młodzież szkolna z opiekunem w 
zakresie podejmowanych przez w/w podmioty  działań 
na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie 

Trening: 30 zł/godz. 
z oświetleniem: 70  zł/godz. 

Mecz: 150 zł 
z oświetleniem: 200 zł 

3. Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych** 

Trening: 30 zł/godz. 
z oświetleniem: 70  zł/godz. 

Mecz: 150 zł 
z oświetleniem: 200 zł 

4.  Kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz pozostali 
w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze, 
organizujące zajęcia dla dorosłych. 

Trening: 250 zł/godz. 
z oświetleniem: 300  zł/godz. 

Mecz: 800 zł 
z oświetleniem: 1000 zł 

*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

** poprzez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych należy rozumieć organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument je 
konstytuujący uwzględnia w przedmiocie działalności działalność na rzecz osób. 

3. Boisko treningowe boczne ze sztuczną nawierzchnią wraz z bieżnią rozgrzewkową 

Lp. Rodzaj najemców grupowych max.40 osób 
Poniedziałek – Piątek 

Cena brutto 
Sobota – Niedziela 

Cena brutto 

1. Gdańskie szkoły publiczne nie będące 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska i niepubliczne (podstawowe, 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na zajęcia z 
zakresu wychowania fizycznego 

10 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
15 zł/godz. 

15 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
20 zł/godz. 

2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież 
szkolna z opiekunem w 
zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i 
młodzieży do juniora włącznie 

15 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
20 zł/godz. 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 
25 zł/godz. 

 Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy 
Miasta Gdańska, służby mundurowe*, 
organizacje działające na rzecz osób 

15 zł/godz. 
 

z oświetleniem 

20 zł/godz. 
 

z oświetleniem 



niepełnosprawnych** 20 zł/godz. 25 zł/godz. 

3.  Kluby sportowe, organizacje pozarządowe 
oraz pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i 
podmioty gospodarcze, organizujące zajęcia 
dla dorosłych. 

60 zł/godz. 
 

z oświetleniem: 
90 zł/godz. 

 

70 zł/godz. 
 

z oświetleniem: 
100 zł/godz. 

*  poprzez służbę mundurową rozumiana jest: Policja; Żandarmeria Wojskowa; Straż Graniczna;    
Państwowa Straż Pożarna; Straż Ochrony Kolei; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Leśna; 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

** poprzez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych należy rozumieć organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument je 
konstytuujący uwzględnia w przedmiocie działalności działalność na rzecz osób 

 
4. Siłownia z szatnią 

Lp. Rodzaj najemców grupowych – max. 20 osób Cena brutto 

1. Gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne 
(podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na 
zajęcia z zakresu wychowania fizycznego 

1 zł/godz. 

2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież szkolna 
z opiekunem w zakresie  podejmowanych przez w/w 
podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży 
do juniora włącznie 

40 zł/godz. 

3.  Rady dzielnic i rady osiedli z terenu Gminy Miasta 
Gdańska, służby mundurowe*, organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych** 

40 zł/godz.. 

4 Kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz 
pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty 
gospodarcze, organizujące zajęcia dla dorosłych. 

50 zł/godz. 

 

5. Wynajem kompleksu sportowego z wyłączaniem obiektów określonych w § 1 punk. XV 
podpunkt 6  

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto 

1. Młodzieżowe zawody sportowe (do juniora włącznie) organizowane 
przez gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne działające na 
terenie Gminy Miasta Gdańska 

400 zł./ doba 

2. Młodzieżowe zawody sportowe (do juniora włącznie) organizowane 
przez kluby sportowe, organizacje pozarządowe, rady osiedli i 
dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska,  

1.600  zł./ doba 



3. Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe; rady osiedli i dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska 

2.000 zł./ doba 

4. Zawody sportowe organizowane przez pozostałe podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą 

4.000 zł./ doba 

5. Wynajęcie stadionu na imprezy plenerowe, artystyczne, estradowe, 
imprezy komercyjne  

5.000 zł./ doba 

 

1. Cennik dla Polskich Związków Sportowych, z którymi została zawarta umowa, w myśl Umowy 
nr 2015/0375/0341/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu – Edycja 2015r, pomiędzy Miastem Gdańska a Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu 
i Turystyki, zostaje określony w ramach osobnych porozumień. 
 2. W cenę wynajmu poszczególnych obiektów dla grup zorganizowanych wliczona jest szatnia. 

§ 2 

Z opłat zwalnia się: 

a) szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańsk, 

b) statki wchodzące do portu w celu udziału w regatach i imprezach międzynarodowych lub 
krajowych organizowanych przez Gminę Miasto Gdańsk. 

§ 3 

Cennik dla posiadaczy kart rabatowych, honorowanych przez Gdański Ośrodek Sportu, zostaje 
określony w ramach osobnych porozumień, ujętych w treści umów pomiędzy Gminą Miastem 
Gdańsk, reprezentowanym przez Gdański Ośrodek Sportu, a podmiotami będącymi operatorami 
przedmiotowych kart rabatowych. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gdańskiego Ośrodka Sportu. 

§ 5 

Z chwilą wejścia w życie przedmiotowego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr 1544/17 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalania odpłatności i zasad 
korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański 
Ośrodek Sportu. 

§ 6 

1. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia  opublikowania Zarządzenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z następującym zastrzeżeniem, że w 
zakresie § 1 punkt X dotyczący Pływalni Krytej Orunia wchodzi w życie z dniem uzyskania 
ostatecznej decyzji w sprawie  pozwolenia na użytkowanie budynku posadowionego na 
nieruchomości przy ul. Smoleńskiej 6/8. 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 
 
 

Wprowadzenie nowego cennika wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia 
w nim nowego obiektu w postaci Pływalni Krytej Orunia, której oddanie do użytkowania 
planowane jest pod koniec II kwartału 2018r. Obiekt ten nie figurował w obowiązującym 
obecnie cenniku. Dodatkowo, z uwagi na realizację jednolitej polityki cenowej w obiektach 
pływalni GOS,  zbudowanych wg. jednego projektu – pływalnie Osowa, Stogi, Orunia, dokonano 
korekty redakcyjnej w postaci likwidacji osobnych podpunktów w par.1 dla każdej pływalni i 
wprowadzono w/w pływalnie w ramach jednolitego punktu XI w par.1. Ponadto, w celu 
zwiększenia przychodów i optymalizacji wykorzystania pływalni stworzono możliwość 
sprzedaży torów, oraz wykorzystania pływalni przed podmioty niekomercyjne w godzinach 
7:00 – 16:00 w przypadku, kiedy pływalnie nie są wykorzystywane przez szkoły. 

 
Nowy cennik wprowadza także kilka drobnych korekt w zakresie funkcjonowania 

przystani wodnych związanych z koniecznością planowanego dostosowania cennika do planu 
wydzierżawienia części lokali i usług. 
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Podpis 

………………… 

 

 Zaakceptował:      

 

(imię i nazwisko) 

 Podpis 
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