
Zarządzenie  Nr 1492/2015
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 23 grudnia 2015r.

w  sprawie:  ustalenia  wysokości  cen  za  korzystanie  z  usług  komunalnych
świadczonych przez  Miejski  Zespół  Obiektów Sportowych –  Jednostka Budżetowa
w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 645,1318), art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z
2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 65/VI/2011 z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania cen i opłat
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock zarządza się, co następuje:

 § 1
Ustala się ceny usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych – 

Jednostka Budżetowa w Płocku, zwany dalej MZOS, w następujących obiektach:                      

1) Pływalnia Miejska Podolanka przy ulicy Czwartaków 6,                              

2) Pływalnia Miejska Jagiellonka przy ulicy Themersonów 1,                                                    

3) Pływalnia Miejska przy ulicy Kobylińskiego 28,                                         

4) Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego przy ul. Sportowej 3 (wraz z lodowiskami),        

5) Hala Sportowa w Borowiczkach przy ulicy Korczaka 10,                                      

6) Sala Sportowa przy placu Dąbrowskiego 2a,  

7) „Zielony Ogródek” przy placu Dąbrowskiego 2a,

8) „Park rekreacji i sportu” przy ul. Leonida Teligi,

9) Kąpielisko Miejskie „Sobótka” przy ul. Rybaki,  

10) Kompleks Sportowy Stoczniowiec przy  ul. Kolejowej 3,

11) Zespół boisk „Orlik” przy  ul. Zamenhofa,

12) Boisko wielofunkcyjne przy ul Borowickiej 23,

w wysokości określonej w załącznikach 1-14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1.  Kluby  sportowe, z  wyłączeniem klubów opisanych  w ust.  4, prowadzące  działalność  na

terenie Miasta Płocka, w ramach treningu prowadzonego przez klub - korzystają odpłatnie,  w

grupach zorganizowanych z bazy treningowej, właściwej  dla danej dyscypliny sportowej na

obiektach wymienionych w § 1 (z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt 7 i 9). Wysokość

cen  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  korzystania  z  obiektu  (bez  względu  na  ilość  osób

wchodzących jednorazowo na teren obiektu) wynoszą odpowiednio:

   1) dla obiektu wymienionych w § 1 pkt 1) – 4,00 zł brutto,

   2) dla obiektu wymienionego w § 1 pkt 2) - 3,00 zł brutto,

   3) dla obiektów wymienionych w § 1 pkt 3) i 6) – 2,00 zł brutto,

 4) dla obiektu wymienionego w § 1 pkt 4) – w przypadku korzystania z płyty boiska – 5,00 zł



brutto, w przypadku korzystania z bieżni – 2,50 zł brutto i w przypadku korzystania z  

kortów tenisowych – 2,50 zł brutto.

 5) dla obiektów wymienionych § 1 pkt 5) i 10)  – 5,00 zł brutto

Warunkiem  korzystania  z  obiektów  sportowych  na  wyżej  wymienionych  zasadach  jest

zawarcie pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS. Umowę zawiera się na okres

jednego roku kalendarzowego. 

2. Kluby sportowe korzystające z pływalni, nie ponoszą kosztów za wyłączność korzystania z

torów niecki sportowej. W godzinach 6.00 – 12.00 klub ma prawo korzystać z nie więcej niż 2

torów  niecki  sportowej,  natomiast  w  godzinach  12.00  –  22.00  klub  może  korzystać  na

zasadach wyłączności z 1 toru niecki sportowej. 

3.  Kluby  sportowe,  o  których  mowa  w  ust.  1  nie  posiadające  właściwej  bazy  sportowej

umożliwiającej rozegranie zawodów sportowych, korzystają z obiektów sportowych odpłatnie.

Wysokości cen za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z obiektu dla zawodów sportowych

rozgrywanych na niżej wymienionych obiektach (z wyjątkiem obiektów wymienionych w  § 1

pkt 7 i 9) wynoszą odpowiednio:

    1) dla obiektów wymienionych w § 1 pkt 1), 2), 4), 5), 10) – 25,00 zł brutto,

    2) dla obiektu wymienionego w § 1 pkt 3) - 15,00 zł brutto,

    3) dla obiektu wymienionego w § 1 pkt 6) - 10,00 zł brutto.

Warunkiem zastosowania ww. cen i udostępnienia w/w obiektów sportowych na zasadach j/w

jest umieszczenie zawodów w terminarzu potwierdzonym przez związek sportowy właściwy dla

danej dyscypliny i zawarcie pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS. Umowę

zawiera się na okres jednego roku kalendarzowego.

4.  Kluby  sportowe,  działające  na  terenie  Miasta  Płocka  w  formie  prawnej  spółek  prawa

handlowego,  korzystają odpłatnie z usług komunalnych świadczonych przez MZOS w Płocku,

zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 12.

5.  Ceny wskazane w ust. 4 dotyczą tylko i wyłącznie udostępnienia obiektów na potrzeby za-
wodników i sztabu szkoleniowego (na podstawie imiennej listy przekazanej do MZOS) upraw-
nionego klubu sportowego, w związku z wykonywaniem czynności szkoleniowych. Warunkiem
korzystania z obiektów sportowych na wyżej wymienionych zasadach jest zawarcie pisemnej
umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS. Umowę zawiera się na okres jednego roku ka-
lendarzowego.

§ 3

1.  Cenę  w  wysokości  1,00  zł  brutto  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  korzystania  z  obiektów

wymienionych w § 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) – wyłącznie w zakresie korzystania z sauny, stosuje

się dla:

1) osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:

a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, poz. 721, z

późn. zm.), 

b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.



2) osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym, o którym mowa w

pkt 1) lit c, 

3)  osób  sprawujących  faktyczną  opiekę  nad  pełnoletnim  ze  znacznym  stopniem

niepełnosprawności o którym mowa w pkt 1) lit. a.

2.  Osoby  korzystające  z  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.1  otrzymują  imienne  karnety

wstępu, wystawione przez Dyrektora MZOS na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu

odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Dyrektor MZOS odpowiednim

zarządzeniem określi zasady wydawania karnetów wstępu o których mowa powyżej.

3. Warunkiem zastosowania ceny w wysokości, o której mowa w ust.1 jest okazanie przez

osobę  korzystającą  z  obiektu  karnetu,  o  którym  mowa  w  ust.  2  wraz  z  dokumentem

tożsamości.

4. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych przez osoby określone w ust. 1,

regulują szczegółowo ich regulaminy. 

  § 4

Dyrektor  MZOS  lub  osoba  przez  niego  upoważniona  przynajmniej  raz  w  roku  dokonuje

weryfikacji oświadczeń i dokumentów uzasadniających stosowanie cen określonych w § 2 i § 3. 

 §5

1. Korzystanie z obiektów sportowych  wymienionych w § 1 (z wyjątkiem pkt 7 i 9) przez

szkołę,  dla  której  organem  prowadzącym  jest  Miasto  Płock,  odbywa  się  nieodpłatnie  na

podstawie umowy użyczenia zawieranej przez placówkę oświatową  z MZOS. Wykaz szkół, ze

wskazaniem oddziałów i  liczby godzin korzystania z ww. obiektów sportowych, sporządzany

jest na dany rok szkolny przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu Miasta

Płocka w terminie do 30 czerwca danego roku.

2. Instruktorów  nauki  i  doskonalenia  umiejętności  pływania,  posiadających  wymagane

kwalifikacje i uprawnienia, dla uczniów szkół określonych w ust. 1: 

1) klas trzecich szkół podstawowych, w ramach obowiązkowej nauki pływania, zapewnia MZOS,

2) pozostałych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapewnia

właściwa placówka oświatowa.

3. Korzystanie z obiektów sportowych  wymienionych w § 1 (z wyjątkiem pkt 7 i 9) przez

szkołę publiczną zlokalizowaną na terenie Miasta  Płocka, założoną i  prowadzoną przez inny

organ niż Miasto Płock, odbywa się nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawieranej

przez  placówkę oświatową  z  MZOS  –  zgodnie  z  regulaminem danego obiektu  sportowego.

Wykaz  tych  szkół,  ze  wskazaniem  oddziałów  i  liczby  godzin  korzystania  z  ww.  obiektów

sportowych, w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, sporządzany jest na dany

rok  szkolny  przez  właściwą  merytorycznie  komórkę  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Płocka  w

terminie do 31 sierpnia danego roku.

4. Korzystanie z obiektów sportowych wymienionych w § 1 (z wyjątkiem pkt 7 i 9) przez szkołę

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uczelnię wyższą zlokalizowane na terenie

Miasta  Płocka  odbywa  się  na  podstawie  umowy zawieranej  przez  placówkę  oświatową lub

uczelnię z MZOS z zastosowaniem ceny za korzystanie z tych obiektów, określonej dla uczniów

i studentów –  zgodnie z regulaminem danego obiektu sportowego. Podmioty te nie ponoszą

kosztów za wyłączność korzystania z 1 toru niecki basenowej.  Wykaz szkół niepublicznych o

uprawnieniach szkoły publicznej, ze wskazaniem oddziałów i liczby godzin korzystania z ww.

obiektów sportowych,  w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,  sporządzany



jest na dany rok szkolny  przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu Miasta

Płocka w terminie do 31 sierpnia danego roku.

5.  Korzystanie  z  obiektów  w  związku  z  organizacją  zawodów  międzyszkolnych,  w  których

uczestniczą wyłącznie uczniowie szkół wymienionych w ust. 1 i 3, odbywają się na obiektach

wymienionych w § 1 (z wyjątkiem pkt 7 i 9) nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

§ 6

1. Dzieci i młodzież przed ukończeniem 19 roku życia, będące podopiecznymi (otrzymującymi

świadczenia)  lub  członkami  organizacji  pozarządowych,  prowadzących  na  terenie  Płocka

działalność  kulturalną  lub  sportową  (z  zastrzeżeniem  §  2)  oraz  instytucji  prowadzących

działalność charytatywną i opiekuńczą w zakresie pomocy społecznej- korzystają z obiektów

wymienionych w § 1.  Wysokość ceny za każdą rozpoczętą godzinę korzystania  z  obiektów

wymienionych w § 1 (z wyjątkiem  pkt 7 i 9) dla grupy obejmującej nie więcej niż 20 osób

wynosi odpowiednio:

1) dla obiektu wymienionego w § 1 pkt 1) i 5) – 15,00 zł brutto,

2) dla obiektów wymienionych w § 1 pkt 2) i 4) – 10,00 zł brutto,

3) dla obiektów wymienionych w § 1 pkt 3) 6) 10) – 5,00 zł brutto.

Podstawą do korzystania z obiektów na powyższych zasadach jest zawarcie umowy z MZOS.

Umowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i określa szczegółowe warunki

korzystania  z obiektów, w tym terminy zajęć.

2. Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej

działających na terenie Miasta Płocka korzystają z obiektów wymienionych w § 1 pkt 2), 3) i 6)

z zastosowaniem ceny 3,00 zł  brutto od osoby za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z

obiektu w wymiarze do 2 godz. tygodniowo dla każdej osoby, w terminach ustalonych z MZOS.

3. Cennik usług komunalnych dla osób korzystających z obiektów w ramach funkcjonowania

sekcji sportowo-rekreacyjnych działających przy MZOS stanowi Załącznik nr 14.

§ 7

Gmina Miasto Płock nie uiszcza opłat za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez

MZOS w ramach organizowanych przez Gminę imprez po podpisaniu umowy lub porozumienia

z MZOS.

§ 8

Traci moc Zarządzenie nr 542/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Prezydenta Miasta Płocka w

sprawie  ustalenia  wysokości  cen  za  korzystanie  z  usług  komunalnych  świadczonych  przez

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku.

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

oraz Dyrektorowi MZOS J. B. w Płocku.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik nr 1

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską „Podolanka”

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne.

10

11

12 Korzystanie z sauny przez jedną osobę.

13

Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu:

o wartości usług 60,00 zł

o wartości usług 120,00 zł

o wartości usług 190,00 zł

14

15 Korzystanie z salki gimnastycznej na cele sportowo - rekreacyjne

do Zarządzenia nr 1492/2015              
Prezydenta Miasta Płocka                            
  z dnia 23.12.2015

Lp.

Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku 
do 3 lat.

10,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,16 zł

Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów 
do 25 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po 
okazaniu legitymacji emeryta)

7,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,11 zł

Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat 
dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+

5,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,08 zł

Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 
25 roku życia dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+

3,50 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,06 zł

Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę dla uczestników programu Płocka 
Karta Seniora

5,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,08 zł

„2+2” - korzystanie z pływalni przez 2 rodziców lub opiekunów prawnych oraz 2 dzieci własnych 
lub przysposobionych w wieku od 3 do 16 lat

22,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,36 zł

Korzystanie z pływalni w ramach zajęć aquaaerobiku 16,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,16 zł

Korzystanie z 1 toru niecki sportowej dla grup zorganizowanych na cele sportowo-rekreacyjne - 
wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z MZOS (grupa licząca nie więcej niż 15 osób)

50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za 
korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

350,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za 
korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

Korzystanie z wydzielonej części niecki rekreacyjnej dla grup zorganizowanych  na cele 
sportowo-rekreacyjne - wyłączne korzystanie po podpisaniu umowy z MZOS (grupa licząca nie 
więcej niż 15 osób)

50,00 zł (część niecki) za każdą rozpoczętą godzinę  plus 
cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do lat 19, w czasie ferii szkolnych (w terminach 
obowiązujących w Płocku).

2,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,03 zł.

12,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,20 zł.

50,00 zł za karnet

100,00 zł za karnet

150,00 zł za karnet

Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (20 zajęć po 
60 minut) w grupie 10 – 15 osób

140,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z pływalni 
przez każdą osobę.

35,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.



Załącznik nr 2

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską „Jagiellonka”

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku do 3 lat.

2

3

4

5 Korzystanie z pływalni przez jedną osobę dla uczestników programu Płocka Karta Seniora

6

7

8 Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne.

9

10

11

Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu:

o wartości usług 54,00 zł

o wartości usług 108,00 zł

o wartości usług 171,00 zł

12

13 Korzystanie z salki gimnastycznej na cele sportowo - rekreacyjne

do Zarządzenia nr 1492/2015       
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.

9,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,15 zł

Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 25 roku życia 
(za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu 
legitymacji emeryta)

6,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,10 zł

Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat dla uczestników 
programu Płocka Karta Familijna 3+

4,50 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,07 zł

Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 25 roku życia 
dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+

3,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,05 zł

4,50 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,07 zł

„2+2” - korzystanie z pływalni przez 2 rodziców lub opiekunów prawnych oraz 2 dzieci 
własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 16 lat

20,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą następną 
minutę 0,32 zł.

Korzystanie z 1 toru niecki sportowej dla grup zorganizowanych na cele sportowo-
rekreacyjne - wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z MZOS (grupa licząca nie 
więcej niż 15 osób)

40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za 
korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za 
korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do lat 19, w czasie ferii szkolnych (w 
terminach obowiązujących w Płocku).

1,50 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,02 zł.

Korzystanie z wydzielonej części niecki rekreacyjnej dla grup zorganizowanych  na cele 
sportowo-rekreacyjne - wyłączne korzystanie po podpisaniu umowy z MZOS (grupa 
licząca nie więcej niż 15 osób)

150,00 zł (cała niecka) lub 75,00 zł (część niecki) za 
każdą rozpoczętą godzinę  plus cena za korzystanie 

z pływalni przez każdą osobę.

45,00 zł za karnet

90,00 zł za karnet

135,00 zł za karnet

Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (20 
zajęć po 60 minut) w grupie 10 – 15 osób

140,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdą osobę.

25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.



Załącznik nr 3

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską przy ul. Kobylińskiego

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku do 3 lat.

2

3

4

5 Korzystanie z pływalni przez jedną osobę dla uczestników programu Płocka Karta Seniora

6

7

8 Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne.

9

10

Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu:

o wartości usług 42,00 zł

o wartości usług 84,00 zł

o wartości usług 133,00 zł

11

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.

7,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,11 zł

Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 25 roku 
życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu 
legitymacji emeryta)

4,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za 
każdą następną minutę 0,06 zł

Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat dla uczestników 
programu Płocka Karta Familijna 3+

3,50 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,06 zł

Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 25 roku życia 
dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+

2,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,03 zł

3,50 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,06 zł

„2+2” - korzystanie z pływalni przez 2 rodziców lub opiekunów prawnych oraz 2 dzieci 
własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 16 lat

16,00 zł za pierwsze 60 minut oraz za każdą 
następną minutę 0,26 zł.

Korzystanie z 1 toru niecki sportowej dla grup zorganizowanych na cele sportowo-
rekreacyjne - wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z MZOS (grupa licząca nie 
więcej niż 15 osób)

30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena 
za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena 
za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku do lat 19, w czasie ferii szkolnych (w 
terminach obowiązujących w Płocku).

1,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut oraz za 
każdą następną minutę 0,02 zł.

35,00 zł za karnet

70,00 zł za karnet

105,00 zł za karnet

Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (20 
zajęć po 60 minut) w grupie 10 – 15 osób

140,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdą osobę.



Załącznik nr 4

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego i lodowiska

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Płyta boiska

2

Kryte korty tenisowe

Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez 2 lub 4 osoby

3 Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez 2 lub 4 osoby uprawnione*

4

5

6 Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez 2 lub 4 osoby

7 Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez 2 lub 4 osoby uprawnione*

8

9

10

11 Wypożyczenie rakiety tenisowej przez osoby uprawnione*

12 Wypożyczenie rakiety tenisowej

13

14

Bieżnia

15 Korzystanie z bieżni lekkoatletycznej przez osoby indywidualne 0,00 zł

16

Stadion

17

18 0,00 zł

19 Lodowisko Korzystanie z lodowiska 0,00 zł

20 Plac zabaw Korzystanie z „Placu zabaw dla dzieci” w celach rekreacyjnych 0,00 zł

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.

Udostępnienie płyty boiska głównego na cele sportowe drużynom amatorskim (z możliwością 
skorzystania z szatni, natrysku i trybun)

200,00 zł za każde rozpoczęte 3 
godziny korzystania

40,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

20,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez 2 lub 4 osoby - 10 wejść po 50 minut 
(płatność w formie abonamentu) 360,00 zł za karnet

Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez 2 lub 4 osoby uprawnione* - 10 wejść po 50 
minut (płatność w formie abonamentu)

180,00 zł za karnet

Odkryte korty 
tenisowe

20,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

10,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut 

Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez 2 lub 4 osoby - 10 wejść po 50 minut (płatność w 
formie abonamentu) 180,00 zł za karnet

Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez 2 lub 4 osoby uprawnione* - 10 wejść po 50 
minut (płatność w formie abonamentu)

90,00 zł za karnet

Korty tenisowe 
kryte/odkryte

Korzystanie z kortu tenisowego przez 2 lub 4 osoby - dzieci w wieku przedszkolnym uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w wieku do lat 19 w okresie ferii szkolnych 
(w terminach obowiązujących w mieście Płocku)

2,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

2,50 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

5,00 zł za każde rozpoczęte 50 
minut

Korzystanie z kortu tenisowego w celu nauki gry w tenisa ziemnego pod kierunkiem instruktora - 
za 16 godzin. 160,00 zł od osoby

Korzystanie z bieżni przez grupy zorganizowane, liczące do 25 osób (z możliwością korzystania z 
szatni, natrysku i trybun) - po podpisaniu umowy z MZOS

25,00 zł od grupy za każdą 
rozpoczętą godzinę

Korzystanie z całego obiektu na zajęcia sportowe wraz z nagłośnieniem (z wyłączeniem budynku 
administracyjnego, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci)

200,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę

Korzystanie z całego obiektu wraz z nagłośnieniem (z wyłączeniem budynku administracyjnego 
oraz placu zabaw dla dzieci).

6 000,00 zł za każdą rozpoczętą 
dobę

Boisko 
wielofunkcyjne

Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego przez osoby indywidualne (korzystanie z boiska przez 
grupy zorganizowane liczące powyżej 12 osób - po podpisaniu umowy z MZOS).

* Do osób uprawnionych zalicza się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i studentów do lat 25, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów, po 
okazaniu legitymacji.



Załącznik nr 5

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Halę Sportową w Borowiczkach

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Korzystanie z siłowni przez jedną osobę

2

3 Korzystanie z sauny przez jedną osobę

4 Korzystanie z hali sportowej w celach sportowych

5 Korzystanie z jednego sektora hali sportowej w celach sportowych

6 Korzystanie z sali gimnastycznej w celach sportowych

7 Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej przez jedną osobę

8

9

10

11

12 Korzystanie z sali gimnastycznej w celu udziału w zajęciach aerobiku

13

14 Udział w zajęciach rekreacji ruchowej „Nordic Walking” pod opieką instruktora

15

16

17

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.

6,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Korzystanie z siłowni przez jedną osobę - płatność w formie abonamentu, za 10 wejść 
po 60 minut, dla jednej osoby

40,00 zł za karnet

11,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

90,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 135,00 
zł za jednorazowe korzystanie przez 1,5 

godziny

30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

6,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu wspinaczkowego dla osoby korzystającej ze 
ścianki wspinaczkowej

6,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Korzystanie z siłowni przez jedną osobę dla uczestników programu Płocka Karta 
Familijna 3+

3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej przez jedną osobę dla uczestników programu 
Płocka Karta Familijna 3+

3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu wspinaczkowego dla osoby korzystającej ze 
ścianki wspinaczkowej dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+

3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

4,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą 
godzinę

Korzystanie z sali gimnastycznej w celu udziału w zajęciach aerobiku - płatność w formie 
abonamentu, za 10 zajęć po jednej godzinie, dla jednej osoby

30,00 zł za karnet

5,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą 
godzinę

Udział w zajęciach rekreacji ruchowej „Nordic Walking” pod opieką instruktora - 
płatność w formie abonamentu za 10 zajęć po jednej godzinie, dla jednej osoby

35,00 zł za karnet

Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu „Nordic Walking” dla osób korzystających 
zajęć prowadzonych przez MZOS

5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

Korzystanie z hali sportowej w celach sportowych w okresie ferii szkolnych (w 
terminach obowiązujących w Płocku) do godziny 15.00, przez zorganizowane grupy 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (do 19 roku życia) 
liczące od 10 do 30 osób

20,00 zł od grupy za każdą rozpoczętą 
godzinę



Załącznik nr 6

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

2

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Ceny usług komunalnych świadczonych                                                                                 przez Salę Sportową 
przy Placu J. Dąbrowskiego

Lp.

Korzystanie z sali sportowej na zajęcia sportowe i działalność z zakresu 
upowszechniania kultury

25,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę

Korzystanie z sali sportowej na zajęcia sportowe w godzinach od 8.00 do 
15.00 przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (do 19 roku życia)  w grupach zorganizowanych 
liczących od 10 do 30 osób w czasie ferii szkolnych (w terminach 
obowiązujących w Płocku)  do 3 godziny dziennie

5,00 zł od grupy za każdą 
rozpoczętą  godzinę



Załącznik nr 7

\

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

Korzystanie z  Zielonego Ogródka bez obsługi w dniach

-  w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

-  w dniach: piątek, sobota,  niedziela

2

3 Wypożyczenie aparatury nagłaśniającej bez obsługi

do Zarządzenia nr 1492/2015 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 23.12.2015

Lp.

80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

120,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Korzystanie z Zielonego Ogródka na spotkania kulturalno-rekreacyjne 
(niezależnie od ilości osób), po podpisaniu umowy z MZOS przez:

10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

a) organizacje zrzeszające emerytów i rencistów (korzystanie raz w 
tygodniu);

b) organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne lub 
działające na rzecz tych osób;

c) organizacje prowadzące działalność charytatywną i społeczno-
opiekuńczą po akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 
Społecznej i podpisaniu umowy z MZOS;

 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
do 6 godzin. Powyżej 6 godzin 100,00 

zł za dobę



Załącznik nr 8

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 0,00 zł

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Ceny usług komunalnych świadczonych  przez „Park rekreacji i sportu” przy ul. Leonida Teligi

Lp.

Korzystanie z „parku rekreacji i sportu” przy ul. Leonida Teligi w celach 
sportowych i rekreacyjnych



Załącznik nr 9

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Kąpielisko Miejskie „Sobótka”

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

Wypożyczenie kajaka:

- dla ogółu korzystających

- dla osób uprawnionych*

2

Wypożyczenie roweru wodnego 2 – 3 osobowego:

- dla ogółu korzystających

- dla osób uprawnionych*

3

Wypożyczenie roweru wodnego 4 -6 osobowego:

- dla ogółu korzystających

- dla osób uprawnionych*

4 Wypożyczenie piłki siatkowej, plażowej

5 Wypożyczenie zestawu do gry sportowej

6 Wypożyczenie parasola plażowego

7 Wypożyczenie deski lub zabawki do pływania

8 Wypożyczenie leżaka

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.

5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

7,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

* Do osób uprawnionych zalicza się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i studentów do lat 25, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej, 
emerytów, po okazaniu legitymacji.



Załącznik nr 10

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Kompleks Sportowy Stoczniowiec

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

2

3

4

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 
23.12.2015

Lp.

Korzystanie z połowy płyty boiska głównego na cele sportowe przez drużyny 
amatorskie (z możliwością skorzystania z szatni)

100,00 zł za każde rozpoczęte 2 godziny 
korzystania

Korzystanie z płyty boiska głównego na cele sportowe (z możliwością 
skorzystanai z szatni, natrysku i trybun)

200,00 zł za każde rozpoczęte 2 godziny 
korzystania

Korzystanie z połowy płyty boiska z nawierzchnią syntetyczną na cele 
sportowe przez drużyny amatorskie (z możliwością skorzystania z szatni)

200,00 zł za każde rozpoczęte 2 godziny 
korzystania

Korzystanie z płyty boiska z nawierzchnią syntetyczną na cele sportowe (z 
możliwością skorzystanai z szatni, natrysku i trybun)

400,00 zł za każde rozpoczęte 2 godziny 
korzystania



Załącznik nr 11

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Boisko "Orlik" przy ul. Zamenhofa

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Korzystanie z boiska "Orlik" 0,00 zł

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 
23.12.2015

Lp.



Załącznik nr 12

Obiekt MZOS JB Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1

Korzystanie z sauny przez jedną osobę

2

3

4

Korzystanie z hali sportowej z celach sportowych

Korzystanie z siłowni przez jedną osobę

Korzystanie z sauny przez jedną osobę

5

do Zarządzenia nr 1492/2015 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 23.12.2015

Ceny usług komunalnych świadczonych przez obiekty MZOS JB dla potrzeb zawodników i sztabu szkoleniowego klubów sportowych działających na terenie miasta 
Płocka w formie prawnej spółek prawa handlowego

Lp.

Pływalnia Miejska 
„Podolanka”

Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - 
grupa licząca nie więcej niż 15 osób

20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 4,00 

zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,06 zł

Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na 
cele sportowe, po podpisaniu umowy z MZOS

140,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 4,00 

zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,06 zł.

4,80 zł od osoby za każdorazowe wejście

Pływalnia Miejska 
„Jagiellonka”

Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - 
grupa licząca nie więcej niż 15 osób

16,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 3,60 

zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,06 zł

Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na 
cele sportowe

120,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 3,60 

zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,06 zł

Udostępnienie niecki rekreacyjnej na cele sportowo – 
rekreacyjne, wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z 
MZOS

 60,00 zł za cała nieckę, 30,00 zł część niecki za każdą rozpoczętą godzinę  
plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy 

korzystającej w wysokości 3,60 zł za pierwsze 60 min. Za każdą następną 
minutę 0,06 zł

Pływalnia Miejska przy ul. 
Kobylińskiego

Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - 
grupa licząca maksymalnie 15 osób

12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni 
przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 2,80 zł za 

pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,04 zł

Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na 
cele sportowo-rekreacyjne, po podpisaniu umowy z MZOS

40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z 
pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości 2,80 

zł za pierwsze 60 min. Za każdą następną minutę 0,04 zł

Hala Sportowa przy ul. 
Korczaka

36,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 54,00 zł za jednorazowe korzystanie 
wyłącznie przez 1,5 godziny.

Korzystanie z jednego sektora hali sportowej w celach 
sportowych 12,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę

2,40 zł za każdą rozpoczęta godzinę

4,40 zł za każdą rozpoczęta godzinę

Stadion Miejski im. 
Bernarda Szymańskiego

Korzystanie z płyty boiska na cele sportowe (z możliwością 
skorzystania z szatni, natrysków i trybun)

180,00 zł za jeden mecz

Korzystanie z płyty boiska na cele treningowe (z możliwością 
skorzystania z szatni, natrysków i trybun) 80,00 zł za trening (za każde rozpoczęte 2 godziny korzystania)



Załącznik nr 13

Ceny usług komunalnych świadczonych przez Stadion piłkarski w Borowiczkach

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego 0,00 zł

do Zarządzenia nr 1492/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
23.12.2015

Lp.



Załącznik nr 14

Ceny usług komunalnych świadczonych dla członków sekcji rekreacyjno-sportowych

Wyszczególnienie usług Ceny brutto

1 20,00 zł

2

do Zarządzenia nr 1492/2015 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 23.12.2015

Lp.

Odpłatność za członkostwo każdej osoby w sekcji rekreacyjno-sportowej w każdym 
rozpoczętym roku kalendarzowym (niezależnie od ilości miesięcy)

Korzystanie z obiektów sportowych przez jedną osobę w ramach zajęć sekcji rekreacyjno-
sportowej w każdym rozpoczętym miesiącu

25,00 zł a w przypadku pływalni dodatkowo 
opłata za korzystanie z niej


