
UCHWAŁA NR XXI/266/2020 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych na terenie 
gminy Jabłonna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r. poz. 712 z późn. zm#.) Rada Gminy Jabłonna  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała ustala ceny i opłaty za korzystanie z następujących gminnych obiektów sportowych, których 
zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie: 

1) basenu położonego przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie; 

2) pełnowymiarowego boiska trawiastego w Jabłonnie; 

3) boiska trawiastego w filii w Skierdach, 

4) hali sportowej w Chotomowie, przy ul. Partyzantów 124a. 

§ 2. 1. Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów, o których mowa w § 1, w następujący sposób: 

1) za basen położony przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie: 

a) cena biletu: 

᠆ za 45 minut pływania dla osoby dorosłej – 9 zł, 

᠆ za 45 minut pływania dla dzieci i studentów, za okazaniem ważnej legitymacji,- 8 zł, 

b) cena karnetu (za 10 kolejnych wejść): 

᠆ za 45 minut pływania dla osoby dorosłej – 81 zł, 

᠆ za 45 minut pływania dla dzieci i studentów, za okazaniem ważnej legitymacji - 72 zł, 

c) cena biletu za pływanie rodzinne (korzystanie z basenu przez jednego rodzica lub obojga rodziców wraz 
ze swoimi dziećmi): 

᠆ za 45 minut pływania dla rodzica z dzieckiem (dziećmi) – 14 zł, 

᠆ za 45 minut pływania dla obojga rodziców z dzieckiem (dziećmi) – 20 zł, 

d) cena biletu za udział w zajęciach aqua aerobicu: 

᠆ za udział w 45 minutowych zajęciach – 18 zł, 

᠆ za karnet uprawniający do 10 wejść na 45 minutowe zajęcia – 150 zł, 

e) cena biletu za indywidualną naukę pływania: 

᠆ za 1 lekcję 45 minutową – 50 zł, 

᠆ za karnet 10 lekcji 45 minutowych – 300 zł, 

f) cena biletu za grupową naukę pływania dla dorosłych: 

᠆ za 1 lekcję 45 minutową – 30 zł, 

᠆ za karnet 10 lekcji 45 minutowych – 250 zł, 

g) cena biletu instruktorskiego za 45 minut – 22 zł, 

h) opłata za wynajęcie 1 toru basenu za 45 minut w wysokości – 50 zł, 
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i) opłata za 45 minut za wynajęcie całego obiektu – 400 zł, 

j) cena biletu dla seniorów 60+ i uczestników Uniwersytetu III Wieku w Gminie Jabłonna, po okazaniu 
stosownego dokumentu, za 45 minut pływania – 5 zł , 

k) mieszkańcy Gminy Jabłonna posiadający gminną Kartę Dużej Rodziny 3+, po okazaniu Karty, 
uprawnieni są do ulgi w wysokości 50% na zakup biletów; 

2) pełnowymiarowego boiska trawiastego w Jabłonnie: 

a) cena wynajmu za 60 minut – 200 zł, 

b) cena biletów dla podmiotów spoza gminy Jabłonna za 60 minut – 400 zł; 

3) boiska trawiastego w filii Skierdy: 

a) cena wynajmu za 60 minut – 50 zł, 

b) cena wynajmu dla podmiotów spoza gminy Jabłonna za 60 minut – 100 zł. 

4) hali sportowej w Chotomowie: 

a) wynajęcie hali – 130 zł/godzina 

b) wynajęcie sektora – 50 zł/godzina 

W przypadku wynajęcia  co najmniej 1 godziny tygodniowo w hali na cały sezon 

stawki wynoszą odpowiednio: 

a) wynajęcie hali – 130 zł/godzina 

b) wynajęcie sektora – 40 zł/godzina 

2. Cena biletu przewidziana w ust. 1 pkt 1c nie łączy się z ulgą, o której mowa w ust. 1 pkt 1k. 

3. Ceny biletów podane w ust. 1 są kwotami brutto. 

4. Imprezy, zawody i zajęcia sportowe, których współorganizatorem jest Gmina Jabłonna, mogą być 
zwolnione z opłat lub ceny mogą podlegać indywidualnej negocjacji. 

§ 3. 1. Stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności 
Gminy Jabłonna mogą korzystać z obiektów, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w odrębnych 
porozumieniach zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. 

2. Udostępnia się basen na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z programem 
nauczania dla uczniów publicznych placówek oświatowych Gminy Jabłonna z opłatą w wysokości 100 zł 
miesięcznie od placówki oświatowej. 

§ 4.  Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie szczególnych warunków 
korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonnie w trwały zarząd; 

2) Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały 
XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie szczególnych warunków 
korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonnie w trwały zarząd. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Nowosiński 
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIII/168/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie i nadania statutu została powołana wyspecjalizowana jednostka
organizacyjna gminy mając na celu wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu sportu w tym
zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów sportowych. Zachodzi konieczność zastąpienia uchwały Nr
XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie szczególnych warunków
korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie w trwały zarząd nowymi przepisami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce
komunalnej, który stanowi, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowy projekt uchwały określa ceny i
opłaty za obiekty sportowe, których zarządcą będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni słuszne i zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński
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