
ZARZĄDZENIE NR 112/2021 

Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 23 czerwca 2021r. 

 

w sprawie ustalenia opłat na obiektach sportowych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. Zm.)  oraz  § 2 Uchwały Nr XXIII/188/08 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zasad korzystania   

z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolsk. Nr 62, poz. 1803) 

zarządzam, co następuje: 

 

§1. Ustalam na następujących obiektach sportowych: 

1) pływalnia odkryta, ul. Opolska 46, 47 – 100 Strzelce Opolskie, 

2) Hala Sportowa, Pl. Żeromskiego 5a, 47 – 100 Strzelce Opolskie 

opłaty w wysokości określonej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 132/2018 z dnia 5 czerwca 

2018r. w sprawie ustalenia opłat na obiektach sportowych w Strzelcach Opolskich: Pływalnia 

Odkryta przy ul. Opolskiej 46, Hala Sportowa przy Pl. Żeromskiego 5a. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 25 czerwca 2021 r. 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 

Tadeusz Goc 



 

Załącznik do Zarządzenia  

Burmistrza Strzelec Opolskich  

Nr 112/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.  

 

 

WYKAZ OPŁAT NA OBIEKTACH SPORTOWYCH: 

PŁYWALNIA ODKRYTA ORAZ HALA SPORTOWA 

PRZY PL. ŻEROMSKIEGO 5A W STRZELCACH OPOLSKICH  

 

OBOWIĄZUJĄCY OD 25 CZERWCA 2021r. 
  

Nazwa obiektu sportowego 
Wysokość opłat za korzystanie  

z obiektów sportowych 

(kwoty brutto) 

1. Pływalnia Odkryta 

1.1 Bilet wstępu: 

     - bilet normalny 

     - bilet ulgowy* 

 

     po godz. 1600 – 50% odpłatności 

     - bilet normalny 

     - bilet ulgowy* 

 

     - bilet dla osoby niepełnosprawnej** 

       po godz. 1600 – 50% odpłatności 

 

      dzieci do 5 lat, emeryci i renciści oraz kombatanci i weterani 

      wojenni *** 
      

1.2  wypożyczenie kompletu rakietek  do tenisa stołowego 

1.3 Kort tenisowy 

     - bilet normalny 

     - bilet ulgowy* 

 

 

4,00zł /dzień 

2,00zł /dzień 
 

 
2,00zł /dzień 

1,00zł /dzień 

 

                    2,00zł /dzień 

1,00zł /dzień 

 

bezpłatnie 
 

 

 3,00zł /godz. 

 

 10,00zł osobo/godz. 

   5,00zł osobo/godz. 

2. Hala Sportowa 

2.1 Sala gimnastyczna 

      - wynajem 

 

2.2 Siłownia 

     - bilet  

     - karnet  miesięczny 

 

     

27,00zł /godz. 

 

 
 5,00zł /godz. 

                   40,00zł /m-c 
 

* bilet ulgowy – dzieci i młodzież ucząca się do lat 25 na podstawie przedłożonej legitymacji, 

** osoby niepełnosprawne – za okazaniem ważnej legitymacji inwalidzkiej lub orzeczenia komisji lekarskiej  

*** emeryci i renciści – za okazaniem ważnej legitymacji emeryta, rencisty oraz kombatanci i weterani wojenni 

po okazaniu dokumentów uprawniających. 


