
ZARZĄDZENIE Nr 116/2022

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w wykonaniu uchwały Nr XLVIII/984/12 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi 

uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej Miasta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2899), zmienionej uchwałami 

Rady Miejskiej w Łodzi Nr LVIII/1231/13 z dnia 6 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 1898) i Nr LXX/1833/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2529)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, ujęte w cenniku 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dla klubów sportowych i podmiotów prowadzących działalność sportową, 

mających w dniu 1 lutego 2022 r. zawarte umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Łodzi, niniejsze zarządzenie ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r.

2. Dla szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, w których utworzone 

są oddziały sportowe o profilu pływackim, mających w dniu 1 lutego 2022 r. zawarte umowy 

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi, niniejsze zarządzenie ma zastosowanie 

od dnia 1 września 2022 r.

3. Niniejsze zarządzenie stosuje się do umów i aneksów zawieranych po dniu jego 

wejścia w życie oraz umów wieloletnich obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Łodzi.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Sportu 

w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. Tracą moc zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi:

1) Nr 3431/VIII/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi;

2) Nr 5718/VIII/20 z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 

opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się 

na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi;

3) Nr 6820/VIII/21 z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat 

za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi.



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik

do zarządzenia Nr 116/2022

Prezydenta Miasta Łodzi

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

§ 1. Tabela opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, zwana dalej 

tabelą:

Określenie obiektuLp.

Tytuł opłaty
Opłata

I Lodowisko „Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28

i Lodowisko „Retkinia” przy ul. ks. Popiełuszki 13 b

1) bilet normalny   15,00 zł za 60 min

2) bilet ulgowy   11,00 zł za 60 min

3) bilet grupowy     9,00 zł za 60 min od osoby

4) karnet normalny (10 wstępów w sezonie) 130,00 zł 

5) karnet ulgowy (10 wstępów w sezonie)   90,00 zł

6) wypożyczenie pary łyżew     6,00 zł za 60 min

7) wypożyczenie pary łyżew dla grup zorganizowanych     3,00 zł za 60 min od osoby

8) ostrzenie pary łyżew   14,00 zł

9) wypożyczenie urządzenia do nauki jazdy na łyżwach     7,00 zł za 60 min

10) szatnia/szafka ubraniowa     3,00 zł za 60 min

11) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do 

szatni okryć zewnętrznych na Lodowisku „Bombonierka”

  28,00 zł

12) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie kluczyka 

do szafki na Lodowisku „Retkinia”

  28,00 zł

13) sala konferencyjna na Lodowisku „Bombonierka”

a) wynajem na czas trwania meczu, zawodów sportowych 

lub rekreacyjnych przez podmiot będący organizatorem 

tych zawodów / meczów, który ma podpisaną umowę 

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi na 

wynajęcie tafli lodowiska wraz z zapleczem szatniowym

 40,00 zł za 60 min

b) dla podmiotów nieprowadzących działalności sportowej   63,00 zł za 60 min

14) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach sportowych od poniedziałku

do piątku

a) do godz. 14.00 184,00 zł za 60 min

b) po godz. 14.00 amatorskie grupy zorganizowane 400,00 zł za 60 min

c) po godz. 14.00 stowarzyszenia, kluby sportowe oraz inne 

podmioty z wyjątkiem amatorskich grup zorganizowanych 

i osób fizycznych

250,00 zł za 60 min

15) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach sportowych w soboty, niedziele 

i święta

a) amatorskie grupy zorganizowane 440,00 zł za 60 min

b) stowarzyszenia, kluby sportowe oraz inne podmioty 

z wyjątkiem amatorskich grup zorganizowanych i osób 

fizycznych

250,00 zł za 60 min



16) tafla lodowiska wraz z zapleczem szatniowym w celach innych niż sportowe

a) na czas do 3 godzin 890,00 zł za 60 min

b) na czas od 3 do 6 godzin 660,00 zł za 60 min

c) na czas powyżej 6 godzin 480,00 zł za 60 min

17) wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu   60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

II
Mata do jazdy na rolkach na Lodowisku „Retkinia” przy ul. ks. Popiełuszki 13 b

(rozkładana po rozmrożeniu lodowiska)

1) bilet normalny jednorazowy     5,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy     4,00 zł

3) bilet grupowy     3,00 zł od osoby

4) wynajęcie płyty głównej z matą wielofunkcyjną i zapleczem szatniowym w celach 

rekreacyjno-sportowych:

a) trening, zajęcia sportowe lub rekreacyjne   57,00 zł za 60 min

b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne   90,00 zł za 60 min

III Pływalnia „Wodny Raj” (obiekt całoroczny) przy ul. Wiernej Rzeki 2

1) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

a) bilet normalny   16,00 zł za 60 min

b) bilet ulgowy   14,00 zł za 60 min

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16.00

a) bilet normalny   20,00 zł za 60 min

b) bilet ulgowy   15,00 zł za 60 min

3) w soboty, niedziele i święta

a) bilet normalny   22,00 zł za 60 min

b) bilet ulgowy   16,00 zł za 60 min

4) bilet grupowy (rozliczenie po przekroczeniu jednej 

godziny następuje minutowo)

  10,00 zł za 60 min od osoby

5) karta stałego klienta 90-dniowa 195,00 zł

6) karta stałego klienta 120-dniowa 315,00 zł

7) karta stałego klienta dla przedszkoli, szkół, ośrodków 

młodzieżowych dla dzieci i młodzieży uczącej się do lat 

20, obowiązująca przez okres 30 dni

380,00 zł

8) karta stałego klienta dla stowarzyszeń, klubów sportowych 

oraz innych podmiotów z wyjątkiem amatorskich grup 

zorganizowanych i osób fizycznych, obowiązująca przez 

okres 60 dni

 500,00 zł

9) gimnastyka w wodzie prowadzona przez instruktora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

   10,00 zł za 60 min

10) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska 

transpondera

   46,00 zł

11) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie numerka do 

szatni

   28,00 zł

12) depozyt na czas pobytu      2,50 zł 

13) korzystanie z saun – fińskiej i na podczerwień      0,40 zł za każdą rozpoczętą 

minutę

14) wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu      60,00 zł za 1 m2 miesięcznie



15) wynajem toru wodnego celem prowadzenia zajęć nauki 

pływania – podmioty prowadzące komercyjne zajęcia 

nauki pływania 

1 900,00 zł miesięcznie

16) wynajem wydzielonej części niecki rekreacyjnej w celu 

prowadzenia zajęć zorganizowanych

    35,00 zł za 60 min

17) wynajem toru wodnego celem prowadzenia zajęć nauki 

pływania - podmioty prowadzące komercyjne zajęcia 

nauki pływania

    70,00 zł za 60 min (max.10 

osób)

IV
Pływalnie sezonowe przy ul. Sobolowej 1, „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 i przy 

ul. Głowackiego 13 b

1) od poniedziałku do piątku (bilet jednorazowy 4 godzinny) 

bilet normalny      25,00 zł

a) dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu 

czasu podstawowego 

       0,35 zł

bilet ulgowy      16,00 zł 

b) dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu 

czasu podstawowego 

       0,30 zł

bilet grupowy      15,00 zł od osoby

c) dopłata za minutę do biletu grupowego po przekroczeniu 

czasu podstawowego 

       0,30 zł od osoby

       9,00 zł do lat 15 

(rocznikowo)

bilet ulgowy jednorazowego wstępu dla dzieci i młodzieży 

obowiązujący w okresie wakacji letnich

     16,00 zł od lat 16 do lat 20 

(rocznikowo)

d)

dopłata za minutę do biletu ulgowego jednorazowego 

wstępu dla dzieci i młodzieży obowiązujący w okresie 

wakacji letnich po przekroczeniu czasu podstawowego 

       0,15 zł

2) w soboty, niedziele i święta (bilet jednorazowy 4 godzinny)

bilet normalny      28,00 zł

a) dopłata za minutę do biletu normalnego po przekroczeniu 

czasu podstawowego

       0,40 zł

bilet ulgowy      20,00 zł

b) dopłata za minutę do biletu ulgowego po przekroczeniu 

czasu podstawowego 

       0,30 zł

bilet grupowy      16,00 zł od osoby

c) dopłata za minutę do biletu grupowego po przekroczeniu 

czasu podstawowego 

       0,30 zł od osoby

3) karta stałego klienta 90-dniowa (obowiązuje również na 

pływalni całorocznej)

   195,00 zł 

4) karta stałego klienta 120-dniowa (obowiązuje również na 

pływalni całorocznej)

   315,00 zł

5) odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska 

transpondera

     46,00 zł

6) udostępnienie szafki        2,50 zł

7) udostępnienie sportowej niecki basenowej (poza codziennymi godzinami funkcjonowania 

pływalni)

a) stowarzyszenia, kluby sportowe    920,00 zł za 60 min

b) wynajem komercyjny 1 610,00 zł za 60 min



8) udostępnienie jednego toru sportowej niecki basenowej (poza codziennymi godzinami 

funkcjonowania pływalni) 

a) stowarzyszenia, kluby sportowe 126,00 zł za 60 min

b) wynajem komercyjny 230,00 zł za 60 min

9) wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu   60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

V

Obiekt rekreacyjny „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247,

Obiekt rekreacyjny „Młynek” przy ul. Śląskiej 168

i Obiekt rekreacyjny „Arturówek” przy ul. Skrzydlatej 75

1) wypożyczenie roweru wodnego czteroosobowego   20,00 zł za każde rozpoczęte 

60 min

2) wypożyczenie kajaka   13,00 zł za każde rozpoczęte 

60 min

3) wypożyczenie kanoe   16,00 zł za każde rozpoczęte 

60 min

4) boisko do sportów plażowych

a) dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – treningi, 

mecze

  63,00 zł za 60 min

b) dla innych podmiotów – treningi, mecze   86,00 zł za 60 min

c) osoby indywidualne – wynajem rekreacyjny     7,00 zł za 60 min

d) imprezy sportowe, turnieje 520,00 zł dziennie

VI Korty tenisowe 

1) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00   25,00 zł za kort na 60 min

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16.00   32,00 zł za kort na 60 min

3) w soboty, niedziele i święta   34,00 zł za kort na 60 min

4) karnet na 10 godzin 280,00 zł

5)

w czasie trwania ferii letnich – wakacji, od poniedziałku 

do piątku w godzinach 08.00 – 16.00 dla dzieci 

i młodzieży uczącej się do lat 20 (rocznikowo)

  18,00 zł za kort na 60 min

VII Hala Sportowa Wielofunkcyjna przy ul. ks. Skorupki 21

1) wynajęcie 1 sektora płyty głównej z rozłożonym drewnianym parkietem lub terafleksem 

oraz zapleczem sanitarno-szatniowym – w celach rekreacyjno-sportowych

a) trening, zajęcia sportowe lub rekreacyjne, dla dzieci 

i młodzieży

  75,00 zł za 60 min

b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

dzieci i młodzieży

 110,00 zł za 60 min

c) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

170,00 zł za 60 min

d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

innych grup niż dzieci i młodzież

250,00 zł za 60 min

2) wynajęcie płyty głównej bez rozłożonego drewnianego parkietu i terafleksu:

a) w celach pozasportowych 13,00 zł za m2 dziennie

b) w celach niekomercyjnych   7,00 zł za m2 dziennie

3) wynajęcie kuluaru 10,00 zł za m2 dziennie

4) wynajęcie holu i łącznika na parterze hali od 

ul. ks. Skorupki

13,00 zł za m2 dziennie



5) wynajęcie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym:

a) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży

  75,00 zł za 60 min

b) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

110,00 zł za 60 min

c) w celach pozasportowych 130,00 zł za 60 min

6) wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu   60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

VIII Hala sportowa przy ul. Karpackiej 61

1) sektor „A” (gimnastyczny) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

a) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży oraz podmiotów działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych

  50,00 zł za 60 min

b) zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla dzieci 

i młodzieży oraz podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych

  75,00 zł za 60 min

c) treningi zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

100,00 zł za 60 min

d) zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

140,00 zł za 60 min

2) sektor „B” wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym:

a) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży oraz podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych

  50,00 zł za 60 min

b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

dzieci i młodzieży, oraz podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych

  80,00 zł za 60 min

c) treningi zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

120,00 zł za 60 min

d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

innych grup niż dzieci i młodzież

160,00 zł za 60 min

3) sala baletowa   50,00 zł za 60 min

4) wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu   60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

IX Hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7

1) sala główna z zapleczem sanitarno-szatniowym

a) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne, dla dzieci 

i młodzieży

     75,00 zł za 60 min

b) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

dzieci i młodzieży

   160,00 zł za 60 min

c) treningi zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

   180,00 zł za 60 min

d) mecze, zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla 

innych grup niż dzieci i młodzież

   240,00 zł za 60 min

e) wynajęcie sali głównej z widownią i zapleczem socjalnym 

w celu organizacji imprezy

4 000,00 zł dziennie

f) wynajęcie sali głównej z widownią i zapleczem socjalnym 

w celu organizacji imprezy dla dzieci i młodzieży

3 000,00 zł dziennie

g) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży oraz podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych

     50,00 zł za 60 min 



h) zawody sportowe lub rekreacyjne, turnieje dla dzieci 

i młodzieży oraz podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych

     75,00 zł za 60 min

2) sala kondycyjna z zapleczem sanitarno-szatniowym

a) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży

    75,00 zł za 60 min

b) treningi, zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla innych grup 

niż dzieci i młodzież

  100,00 zł za 60 min

3) zaplecze sanitarno-szatniowe dla podmiotów korzystających wyłącznie z szatni 

(organizujących zajęcia poza halą sportową np. biegi)

a) pomieszczenie szatniowe nr 1, 2 wraz z zapleczem 

sanitarnym

   46,00 zł za 60 min

b) pomieszczenia szatniowe nr 3, 4 posiadające wspólny 

węzeł sanitarny i 5, 6 posiadające wspólny węzeł sanitarny 

   70,00 zł za 60 min

4) sauna    50,00 zł za 60 min

5) stół do tenisa stołowego

a) w holu hali      7,00 zł za 60 min

b) w sali kondycyjnej    13,00 zł za 60 min

6) sala konferencyjna    45,00 zł za 60 min

7) wynajęcie holu na parterze hali    25,00 zł za 1m² dziennie

8) powierzchnia reklamowa wewnątrz obiektu    60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

X Obiekt sportowy przy ul. Małachowskiego 5

1) boiska do sportów plażowych:

a) dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – treningi, 

mecze

  63,00 zł za 60 min

b) dla innych podmiotów – treningi, mecze 130,00 zł za 60 min

c) osoby indywidualne – wynajem rekreacyjny   13,00 zł za 60 min

d) imprezy sportowe, turnieje 750,00 zł dziennie

2) budynek zaplecza sportowego:

a) wynajem siłowni wewnętrznej dla podmiotów 

korzystających z boisk

  40,00 zł za 60 min

b) wynajem siłowni wewnętrznej dla innych podmiotów 380,00 zł za 60 min

c) szatnia z zapleczem sanitarnym – dla podmiotów 

nie korzystających z bazy treningowej

  63,00 zł za 60 min

d) wynajem sali konferencyjnej dla podmiotów 

korzystających z bazy treningowej

  63,00 zł za 60 min

e) wynajem sali konferencyjnej dla innych podmiotów 130,00 zł za 60 min

f) wynajem powierzchni w celach pozasportowych   25,00 zł za 1m² dziennie

g) powierzchnia reklamowa wewnątrz budynku zaplecza   60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

XI Motodrom przy ul. Małachowskiego 9



1) udostępnienie budynku dydaktycznego z placem 

manewrowym dla podmiotów realizujących zajęcia dla 

grup zorganizowanych dzieci i młodzieży

  60,00 zł za 60 min 

  (max. 30 osób)

XII Obiekt sportowy przy ul. Krańcowej 19

1) budynek zaplecza sportowego:

a) szatnia z zapleczem sanitarnym – dla podmiotów 

nie korzystających z bazy treningowej

     63,00 zł za 60 min

b) wynajem sali konferencyjnej dla podmiotów 

korzystających z bazy treningowej

     63,00 zł za 60 min

c) wynajem sali konferencyjnej dla innych podmiotów    130,00 zł za 60 min

d) wynajem powierzchni w celach pozasportowych      25,00 zł za 1m² dziennie

e) powierzchnia reklamowa wewnątrz budynku zaplecza      60,00 zł za 1 m2 miesięcznie

XIII

Boiska do piłki nożnej na obiektach sportowych przy: 

ul. 6 Sierpnia 71, ul. Potokowej 12,  ul. Srebrzyńskiej 95, ul. Krańcowej 19

i ul. Małachowskiego 5

1) boisko do piłki nożnej trawiaste, sztuczne, hybrydowe

a) mecz – seniorzy    340,00 zł za 120 min

b) mecz – grupy młodzieżowe    250,00 zł za 120 min

c) mecz – dzieci do lat 15    160,00 zł za 120 min

d) trening – seniorzy    270,00 zł za   90 min

e) trening – seniorzy ½ boiska    155,00 zł za   90 min

f) trening – grupy młodzieżowe    195,00 zł za   90 min

g) trening – grupy młodzieżowe ½ boiska    100,00 zł za   90 min

h) trening – dzieci do lat 15    130,00 zł za   90 min

i) trening – dzieci do lat 15 ½ boiska      70,00 zł za   90 min 

j) plac treningowy dla bramkarzy      40,00 zł za   90 min

2) boisko rekreacyjne niepełnowymiarowe      75,00 zł za   90 min

3) komercyjny wynajem boiska 1 150,00 zł za   60 min

XIV Toaleta automatyczna        2,00 zł 

XV Karma dla ptaków        1,00 zł 

XVI Usługi dodatkowe

1) wynajem elementów estrady – 1m²       25,00 zł dziennie

2) wynajem schodów do estrady       25,00 zł dziennie

3) korzystanie z rampy oświetleniowej  1 200,00 zł dziennie 

4) wynajem wózka widłowego       75,00 zł godzina

5) wynajem rozdzielni elektrycznej      250,00 zł impreza

6) wynajem przewodu zasilającego       60,00 zł dziennie

7) wynajem bramy startowej     123,00 zł dziennie

8) wynajem podium     123,00 zł dziennie



§ 2. Informacje uzupełniające do tabeli:

1) opłaty określone w tabeli uwzględniają obowiązujący podatek VAT;

2) na obiektach, na których wykorzystywany jest Elektroniczny System Obsługi Klienta, 

pobierana jest opłata ryczałtowa:

a) za pierwsze 60 minut w przypadku biletów, o których mowa w części III pkt 1-4 

tabeli, 

b) za pierwsze cztery godziny w przypadku biletów, o których mowa w części IV pkt 1 

i 2 tabeli

– po przekroczeniu zryczałtowanego czasu obowiązuje naliczanie minutowe;

3) bilet jednorazowy uprawnia do jednokrotnego wejścia na obiekt, opuszczenie obiektu 

skutkuje koniecznością nabycia nowego biletu;

4) bilety ulgowe:

a) przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do lat 26 (rocznikowo), 

osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom, posiadaczom Miejskiej Karty 

Seniora oraz Łódzkiej Karty „Bez Barier”,

b) do nabycia biletu ulgowego i karnetu ulgowego uprawniają ważne legitymacje: 

szkolne, studenckie, osoby niepełnosprawnej, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta 

Seniora,

c) posiadacze Łódzkiej Karty „Bez Barier” uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego 

na zasadach określonych w regulaminie wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty 

„Bez Barier”,

d) obsługa obiektu dokonuje sprzedaży biletu ulgowego na podstawie stosownych 

aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentu 

stwierdzającego tożsamość;

5) do korzystania z biletów grupowych uprawnione są grupy zorganizowane, liczące 

minimum 10 osób w ramach zajęć dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do lat 26 

(rocznikowo), klubów sportowych oraz zajęć rekreacyjnych prowadzonych w ramach 

realizacji zadań własnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi;

6) opiekunowie grup zorganizowanych (1 osoba na każdych 15 uczestników) oraz opiekun 

osoby niepełnosprawnej – na podstawie aktualnego orzeczenia zawierającego zapis 

o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, uprawnione są 

do bezpłatnego wstępu na obiekty w ramach sprawowania opieki nad grupą lub osobą 

niepełnosprawną;

7) w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla szkół położonych na obszarze 

województwa łódzkiego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej, ceny biletów 

ulgowych określone w częściach I pkt 2 i III pkt 1 lit. b tabeli (od poniedziałku do piątku) 

oraz ceny wypożyczenia pary łyżew określone w części I pkt 6 tabeli (od poniedziałku 

do piątku) dla dzieci i młodzieży uczącej się do lat 20 (rocznikowo), zostają obniżone 

o 50%;

8) ceny biletów określone w części IV pkt 1 lit. d tabeli obowiązują w czasie trwania wakacji 

letnich, których termin dla szkół określa Ministerstwo Edukacji Narodowej;

9) bezpłatny wstęp, na biletowane usługi, przysługuje wszystkim dzieciom do lat 18 

(rocznikowo) z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na podstawie 

aktualnej legitymacji szkolnej;

10) dzieci do 3 roku życia (rocznikowo) zwolnione są z opłat za korzystanie z obiektów 

za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;



11) weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni 

i pływalni za okazaniem ważnej wraz z dowodem tożsamości legitymacji weterana 

oraz weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

12) dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora, ceny za korzystanie ze stołów do tenisa 

stołowego określone w części IX pkt 5 tabeli, zostają obniżone o 50%;

13) dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, ceny biletów normalnych i ulgowych 

określone w częściach I pkt 1 i 2, III pkt 1-3, IV pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b i V pkt 1-3 

tabeli oraz ceny wypożyczenia pary łyżew określone w części I pkt 6 tabeli, zostają 

obniżone o 50%;

14) dla osób posiadających status studenta łódzkiej uczelni i jednocześnie posiadających 

Kartę Rabatową „Młodzi w Łodzi” ceny biletów określone w części I pkt 2 oraz ceny 

wypożyczenia pary łyżew określone w części I pkt 6 tabeli, zostają obniżone o 50%; 

warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” przez jej 

posiadacza wraz z ważną legitymacją studencką;

15) cena określona w części III pkt 1 lit. b zostaje obniżona o 50% dla szkół publicznych 

prowadzonych przez Miasto Łódź, w których utworzone są oddziały sportowe o profilu 

pływackim, w okresie trwania roku szkolnego, którego termin dla szkół wyznacza 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych, 

których termin dla szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego określa 

Ministerstwo Edukacji Narodowej), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.00;

16) ceny, o których mowa w częściach I pkt 13-17, II pkt 4, III pkt 14-17, IV pkt 7-9, V pkt 4, 

VII pkt 1-6, VIII pkt 1-4, IX pkt 1-3 i 6-8, X pkt 1 i 2, XI, XII i XIII tabeli, są cenami 

minimalnymi;

17)wartość kart stałego klienta, o których mowa w części III pkt 7 i 8, może wzrosnąć 

o wielokrotność ich nominalnej wartości z jednoczesnym przedłużeniem ważności 

obowiązywania karty; środki zgromadzone na karcie muszą zostać wykorzystane 

do 31 grudnia każdego roku; w przypadku jeżeli środki nie zostaną wykorzystane do dnia 

31 grudnia każdego roku, karta zostanie automatycznie zablokowana przez system, 

a zgromadzone środki nie będą podlegały zwrotowi;

18) w uzasadnionych przypadkach związanych z wydarzeniami promującymi Miasto Łódź 

oraz zajęciami propagującymi sport w tym szeroko rozumianą rekreację i zdrowy styl 

życia bezpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub obniżenie 

kwoty wynajmu obiektów do 95%, przysługuje za indywidualną zgodą Prezydenta Miasta 

Łodzi lub Wiceprezydenta Miasta Łodzi;

19) ceny, o których mowa w części VII pkt 2-4 i 5 lit. c obowiązują w dniach trwania 

imprezy; w dniach montażu i demontażu wyposażenia imprezy stosuje się stawkę 

w wysokości 50% ustalonej ceny;

20) ceny, o których mowa w częściach I pkt 13-16, II pkt 4, III pkt 15 i 16, IV pkt 7 i 8, 

V pkt 4 lit. a-c, VII pkt 1 i 5, VIII pkt 1-3, IX pkt 1 lit. a-d, g i h, pkt 2-6, X pkt 1 lit. a-c, 

2 lit. a-e, XI, XII pkt 1 lit. a-c i XIII tabeli, są naliczane proporcjonalnie wg stawki 

godzinowej;

21) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi 

na korzystanie równolegle z dwóch lub trzech sektorów, na których rozłożony jest 

drewniany parkiet lub terafleks w celu organizacji treningów, zajęć sportowych lub 

rekreacyjnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy w danym sezonie ceny, o których 

mowa w części VII pkt 1 mogą ulec obniżeniu według poniższych zasad:

a) o 20% za każdy sektor w przypadku wynajęcia dwóch sektorów równolegle,



b) o 30% za każdy sektor w przypadku wynajęcia trzech sektorów równolegle;

22) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi 

na korzystanie z płyty głównej bez rozłożonego drewnianego parkietu i terafleksu, 

w celach pozasportowych, cena określona w części VII pkt 2 może ulec obniżeniu według 

poniższych zasad:

a) o 10% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy trwającej 

przez dwie doby, następujące jedna po drugiej,

b) o 20% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy trwającej 

przez trzy doby i więcej, następujące jedna po drugiej;

23) w przypadku podpisania umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi 

na korzystanie z kuluaru, ceny określone w części VII pkt 3 i 4, mogą ulec obniżeniu 

według poniższych zasad:

a) o 10% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy trwającej 

przez dwie doby, następujące jedna po drugiej,

b) o 20% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy trwającej 

przez trzy doby i więcej, następujące jedna po drugiej,

c) o 10% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy 

odbywającej się dwa razy w miesiącu,

d) o 20% za każdą dobę, w której impreza będzie trwała, w przypadku imprezy 

odbywającej się trzy i więcej razy w miesiącu; 

24) wynajem siłowni określony w części X pkt 2 lit. a i b następuje wyłącznie po podpisaniu 

umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi – nie dotyczy osób fizycznych;

25) umieszczanie reklam wewnątrz budynków administrowanych przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Łodzi wymaga pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka; szczegółowe 

warunki umieszczenia reklam określa się w formie umowy zawartej pomiędzy Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi, a właścicielem reklamy; w przypadku 

umieszczenia reklamy na czas poniżej 1 miesiąca opłata za wynajem powierzchni 

reklamowej według cen minimalnych, o których mowa w częściach I pkt 17, III pkt 14, 

IV pkt 9, VII pkt 6, VIII pkt 4, IX pkt 8, X pkt 2 lit. g i XII pkt 1 lit. e, będzie wyliczana 

proporcjonalnie do ilości dni, jednak w wysokości nie mniejszej niż 10 zł (słownie: 

dziesięć złotych) za 1 m2 dziennie; do obliczenia powierzchni nośnika reklamy o kształcie 

nieregularnym przyjmuje się powierzchnię prostokąta, w którym mieści się dana reklama; 

za 1 m2 powierzchni reklamowej uznaje się każdy rozpoczęty metr tej powierzchni; 

wszystkie podmioty, które mają podpisaną umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Łodzi na korzystanie z obiektu są zwolnione z opłaty za umieszczenie 

reklam własnych wewnątrz obiektu, z którego korzystają w czasie trwania rozgrywanego 

lub zorganizowanego przez nie meczu, zawodów sportowych lub rekreacyjnych na tym 

obiekcie;

26) dla posiadaczy Karty Mieszkańca ceny biletów określone w częściach I pkt 1 i 2, II pkt 1 

i 2, III pkt 1-3, IV pkt 1 lit. a i b i pkt 2 lit. a i b, V pkt 1-3 i IX pkt 5 tabeli zostają 

obniżone o 20%.
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