Podpisany przez:
Remigiusz Roch Lorenz
dnia 15 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR Z-131/2021
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo –
Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu
Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 679), oraz § 1 Uchwały Nr XL/301/98 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 1998 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnianie/wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej (brutto):
1)

udostępnienie hali dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w
dziedzinie sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe z
szatniami i widownią (za 1 godzinę)
udostępnienie hali pozostałym kontrahentom na cele sportoworekreacyjne z szatniami i widownią (za 1 godzinę)
udostępnienie hali pozostałym kontrahentom na imprezy np.
widowiskowe z szatniami, widownią i zapleczem (za 1 godzinę)
wynajem kompleksowy hali z szatniami, widownią na imprezę wraz
z czasem na przygotowanie i doprowadzenie hali do stanu
pierwotnego – czas nie przekraczający jednej doby – z
zabezpieczeniem podłoża

2)
3)
4)

hala - 45,00 zł
1/3 pow. hali - 15,00 zł
135,00 zł
1/3 pow. hali - 45,00 zł
180,00 zł
2 200,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.
§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” (brutto):
1)
2)
a)

b)

szkoły podstawowe z terenu gminy Międzyrzecz
od poniedziałku do piątku – grupy zorganizowane (za 1 godzinę)
cena za 1 osobę
bilet wstępu
od poniedziałku do piątku
- normalny (1 godzina – liczy się godzina wejścia)
-w godzinach 8.00-15.00
-po godzinie 15.00
- ulgowy1 (1 godzina)
-dzieci i młodzież
-emeryci, renciści, inwalidzi
- dzieci do lat 4
- rodzinny (2 dorosłych + dzieci2) – bez limitu czasu
-2+1
-2+2
-2+3
-2+4
sobota, niedziela i święta
- normalny (1 godzina)
- ulgowy1 (1 godzina):
-dzieci i młodzież
-emeryci, renciści, inwalidzi
- dzieci do lat 4

3,00 zł

12,80 zł
13,80 zł
9,30 zł
10,20 zł
bezpłatnie
70,00 zł
85,00 zł
100,00 zł
116,00 zł
14,80 zł
10,50 zł
11,20 zł
bezpłatnie

1) Zmiana

niniejszej uchwały została dokonana Uchwałą Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego
2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz
za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
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- rodzinny (2 dorosłych + dzieci2) – bez limitu czasu
-2+1
-2+2
-2+3
-2+4

75,00 zł
93,00 zł
112,00 zł
130,00 zł

Uprawnieni do zakupu biletów ulgowych są: dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia,
emeryci i renciści po okazaniu ważnej legitymacji oraz niepełnosprawni po okazaniu stosownego orzeczenia
lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ. Opiekun osoby ze znaczną
niepełnosprawnością (opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia). 2 Dzieci od 4 lat do ukończenia
16 roku życia.
1

3)
4)

Dopłata za każde rozpoczęte 6 minut – 10% stawki.
Opiekun grupy zorganizowanej (grupa zorganizowana to min. 10 osób) – wstęp bezpłatny
(obowiązkowo 1 opiekun na 15 osób).
5)
karnety:
a)
złota karta 500 (okres ważności 230 dni)
420,00 zł
b)
350 (okres ważności 180 dni)
300,00 zł
c)
230 (okres ważności 150 dni)
200,00 zł
d)
145 (okres ważności 120 dni)
130,00 zł
e)
100 (okres ważności 90 dni)
90,00 zł
f)
50 (okres ważności 90 dni)
45,00 zł
Przy pierwszym zakupie karnetu doliczana jest kwota 20,00 zł za wydanie karnetu, który przechodzi na
własność klienta i może być dowolnie ładowany.
6)
sauna dostępna jest w cenie biletu wstępu, w godzinach określnych przez zarządcę pływalni
7)
zgubienie lub zniszczenie paska z numerkiem i kluczykiem do szafki basenowej
30,00 zł
(za sztukę)
8)
Seniorom posiadającym imienną - Międzyrzecką Kartę Seniora nadaną przez Gminę Międzyrzecz, po
okazaniu dowodu osobistego umożliwia się korzystanie z Pływalni Kasztelanka poprzez stosowanie
dodatkowej zniżki w wysokości 1 zł od podstawowej ceny biletów ulgowych - ujętej w cenniku opłat
za korzystanie z basenu miejskiego.
9)
Osoby posiadające Międzyrzecką Kartę Weterana nadaną przez Gminę Międzyrzecz, posiadają
uprawnienia do dodatkowej zniżki w wysokości 1 zł od podstawowej ceny biletów normalnych ujętej w cenniku opłat za korzystanie z basenu miejskiego.
10)
Rodzinom wielodzietnym, posiadającym Międzyrzecką Kartę Rodziny 3+ umożliwia się korzystanie
z 50% zniżki za każdą godzinę pobytu na basenie
11)
dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia w czasie ferii zimowych
8,00 zł
i wakacji, po okazaniu ważnej legitymacji (za 1 godzinę)
12)
pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, po wykupieniu
5,00 zł
karnetu (za 1 godzinę)
13)
Zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłat klasy sportowe – szkół podstawowych z terenu Gminy
Międzyrzecz – prowadzące zajęcia w-f.
Uprawnienia wynikające z lit.: 8, 9, 10, 11 i 12 nie łączą się i nie sumują się z innymi zniżkami
i uprawnieniami. Ceny zawierają podatek VAT.
§ 3. Ustala się następującą stawkę za wynajem salki konferencyjnej na Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”
oraz Hali Widowiskowo-Sportowej:
1)

wynajem salki konferencyjnej (za 1 godzinę)

35,00 zł

Cena zawiera podatek VAT.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie boiska trawiastego – płyta główna na Stadionie
Miejskim im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (brutto):
1)

udostępnienie boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie
sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:
a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1 godz.)
b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i oświetleniem boiska (za 1 godz.)

18,00 zł
25,00 zł

2)

udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz
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a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)
4)

nie działających w dziedzinie sportu i rekreacji – na cele sportowe:
trening/mecz (za 1 godz.)
trening/mecz wraz z oświetleniem boiska (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy
Międzyrzecz na cele sportowe:
trening/mecz (za 1 godz.)
trening/mecz wraz z oświetleniem boiska (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
szkoły z terenu gminy Międzyrzecz

160,00 zł
220,00 zł
35,00 zł
310,00 zł
370,00 zł
35,00 zł
bezpłatnie

Ceny zawierają podatek VAT.
§ 5. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie boiska o sztucznej nawierzchni na Stadionie
Miejskim im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (brutto):
1)

udostępnienie boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie
sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:
a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1 godz.)
b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i oświetleniem boiska (za 1 godz.)

15,00 zł
25,00 zł

2)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)
4)
a)
b)
5)

udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz
nie działających w dziedzinie sportu i rekreacji:
trening/mecz (za 1 godz.)
trening/mecz z oświetleniem boiska (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy
Międzyrzecz na cele sportowe:
trening/mecz (za 1 godz.)
trening/mecz z oświetleniem boiska (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
udostępnienie boiska na imprezy komercyjne (za 1 godz.)
udostępnienie boiska na imprezy komercyjne z oświetleniem (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
szkoły z terenu gminy Międzyrzecz

80,00 zł
120,00 zł
35,00 zł
175,00 zł
210,00 zł
35,00 zł
400,00 zł
450,00 zł
35,00 zł
bezpłatnie

Ceny zawierają podatek VAT.
§ 6. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i pozostałej infrastruktury
na Stadionie Miejskim im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (brutto):
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
4)
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)

szkoły z terenu gminy Międzyrzecz
osoby indywidualne i grupy - mieszkańcy Gminy Międzyrzecz
udostępnienie bieżni lekkoatletycznej dla kontrahentów spoza terenu Gminy
Międzyrzecz (na cele sportowe) grupowo:
do 25 osób (za 1 godz.)
powyżej 25 osób (za 1 godz.)
opłata za oświetlenie bieżni (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i urządzeń dla kontrahentów spoza terenu
Gminy Międzyrzecz (na cele sportowe) grupowo:
do 25 osób (za 1 godz.)
powyżej 25 osób (za 1 godz.)
opłata za oświetlenie bieżni (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni
udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i urządzeń na imprezy sportowe lub inne (za
1 godz.)
oświetlenie bieżni (za 1 godz.)
opłata za korzystanie z szatni

bezpłatnie
bezpłatnie
50,00 zł
75,00 zł
70,00 zł
35,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
35,00 zł
300,00 zł
70,00 zł
35,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.
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§ 7. Ustala się następujące stawki opłat za usługi reklamowe na obiektach (brutto):
1)
a)
2)
a)
b)
c)

umieszczenie tablicy, baneru reklamowego
za 1 m2 powierzchni reklamowej (za miesiąc)
liczone proporcjonalnie do faktycznej powierzchni
umieszczenie ulotek, plakatów (za miesiąc)
rozmiar do A4
powyżej A4 i do A3
powyżej A3

30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.
§ 8. Stawki opłat określone zarządzeniem mogą być:
1)
2)
a)

pomniejszane maksymalnie o 30% dla grup zorganizowanych, jednostek edukacyjnych, instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych, przy składaniu ofert handlowych, a także przy
wprowadzaniu ogólnych sezonowych stawek lub okolicznościowych,
w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionymi względami społecznymi, ekonomicznymi, stawki opłat
mogą być ustalone indywidualnie, jak również może nastąpić zwolnienie od opłaty,
każde indywidualne ustalenie stawki lub zwolnienie, o którym mowa w pkt. 2 wymaga
udokumentowania przyczyn jej zastosowania.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu.
§ 10. Traci moc Zarządzenie nr Z-108/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego
„Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”
w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Międzyrzecza
mgr inż. Remigiusz Lorenz
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