
ZARZi\DZENIE Nr A'2.2.6 IVIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia DO t'Y'~I\i. 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z obiektow 
i urz~dzen sportowo-rekreacyjnych znajduj~cych si~ na terenie 

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506) w wykonaniu uchwaly Nr XLVIIII984112 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzdnia 2012 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta 
Lodzi uprawnien do okreslania wysokosci cen i oplat albo sposobu ustalania cen i optat 
za uslugi komunalne 0 charakterze uzytecznosci publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w 
i urz'!dzen uZy tecznosci publicznej Miasta (Oz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 2899), zmienionej 
uchwal,! Nr LVIW1231113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2013 r. (Oz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 1898) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Cenniku optat za korzystanie z obiekt6w i urz'!dzen sportowo-rekreacyjnych 
znajd uj ,!cych siy na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi, stanowi'!cym 
zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 7590/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 stycznia 20 18 r. 
w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z obiekt6w i urz'!dzen sportowo-rekreacyjnych 
znajd uj ,!cych siy na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacj i w Lodzi , zmienionego 
zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi Nr 7669NlII18 z dnia 29 stycznia 20 18 r. 
i Nr 8727NIfl18 z dnia 25 czerwca 20 18 r. , wprowadzam nastypuj,!ce zmiany: 

l )w§ 1: 
) .. V a tytu CZySCI . b otrzymuJe rzmleme: 

Plywalnie sezonowe: Plywalnia "Wodny Raj" (obiekt 
V sezonowy) przy ul. Wiernej Rzeki 2 i Plywalnia przy 

uI. Glowackiego 10/12 

b) po CZySCI " V o aJe Sly cZysc aw b rzmlemu: 

Va Plywalnia sezonowa przy ul. Sobolowej 1 

1) od poniedzialku do pi,!tku (bilet jednorazowy 4 godzinny) 

bilet normalny 

a) do plata za minuty do biletu normalnego po przekroczeniu 
czasu podstawowego 

bilet ulgowy 

b) doptata za minuty do biletu ulgowego po przekroczeni u 
czasu podstawowego 

bilet grupowy 

c) do plata za minuty biletu grupowego po przekroczeniu 
czasu podstawowego 

20,00 zl 

0,30 zl 

13 ,00 zl 

0,20 zl 

12,00 zt 

0,20 zt 



bilet ulgowy jednorazowego wstypu dla dzieci i mlodziezy 
7,00 zl do lat 15 

13 ,00 zl od lat 16 do obowiqzujqcy w okresie wakacji letnich 

d) 
lat 20 

do plata za minuty do biletu dla dzieci i mlodziezy 
obowiqzujqcego w okresie wakacji letnich po przekroczeniu 0, 10 zl 
czasu podstawowego 

2) w soboty, niedziele i swiyta (biletjednorazowy 4 godzinny) 

bilet normalny 23,00 zt 

a) do plata za minuty do biletu normalnego po przekroczeniu 
0,35 zl 

czasu podstawowego 

bilet ulgowy 16,50 zl 

b) doptata za minuty do biletu ulgowego po przekroczeniu 
czasu podstawowego 

0,25 zt 

bilet grupowy 13 ,00 zt 

c) do plata za minuty do biletu grupowego po przekroczeniu 
0,20 zl 

czasu podstawowego 

3) 
odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie paska 

40,00 zl 
transpondera 

4) udostypnienie szafki 2,00 zt 

5) 
udostypnienie sportowej niecki basenowej (poza 
codziennyrni godzinami funkcjonowania plywalni) 

a) stowarzyszenia, kluby sportowe 700,00 zl za 60 min 

b) wynajem komercyjny 1 200,00 zl za 60 min 

6) 
udostypnienie jednego toru sportowej niecki basenowej 
(poza codziennymi godzinami funkcjonowania plywalni) 

a) stowarzyszenia, kluby sportowe 100,00 zl za 60 min 

b) wynajem komercyjny 180,00 zt za 60 min 

.. VI c W CZySCI k . 4 d d . po pun Cle o aJe Sly pun kt 4 aw b rzmlemu: 

4a) wypozyczenie kanoe 
13 ,00 zt za kazde 
rozpoczyte 60 min 

kt 7 w brzmieniu: 

6,00 zl za 60 min 

Obiekt sportowy przy ul. Krancowej 19 

t) ttl .. XIV t . b ry U CZySCI o Tzy mUJe rzmleme: 

Boiska do pilki noznej na obiektach sportowych przy: 
XIV ul. 6 Sierpnia 71, ul. Potokowej 12, ul. Srebrzynskiej 95, 

ul. Krancowej 19 i ul. Malachowskiego 5 



1,00 zl 

2) w § 2: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) na obiektaeh, na kt6ryeh wykorzystywany jest Elektroniezny System Obslugi 
Klienta, pobierana jest oplata ryezaltowa: 
a) za pierwsze 60 minut w przypadku bilet6w, 0 kt6ryeh mowa w ezysei IV pkt 1-4, 
b) za pierwsze eztery godziny w przypadku bilet6w, 0 kt6ryeh mowa w ezysei Va 

pkt I i 2 
- po przekroezeniu zryezaltowanego ezasu obowiqzuje naliezanie minutowe;", 

b) w pkt 4 lit. a i b otrzymujq brzmienie: 
"a) przyslugujq dzieeiom i mlodzieZy szkolnej i studentom do lat 26, osobom 

niepelnosprawnym, emery tom i reneistom, posiadaezom Miejskiej Karty Seniora 
oraz L6dzkiej Karty " Bez Barier", 

b) do nabyeia biletu ulgowego i karnetu ulgowego uprawniajq wazne legitymaeje: 
szkolne, studenekie, osoby niepelnosprawnej, emeryta lub reneisty oraz Miejska 
Karta Seniora lub L6dzka Karta "Bez Barter", 

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8) eeny bilet6w okreslone w ezysei V pkt 1 lit d i ezysei Va pkt 1 lit. d tabeli 

obowiqzujq wezasie trwania wakaeji letnieh, kt6ryeh termin dla szk61 okresla 
Ministerstwo Edukaeji Narodowej;", 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie : 
,, 11) dla uZytkownik6w L6dzkiej Karty Duzej Rodziny, eeny bilet6w normalnyeh 

i ulgowyeh okreSlone w ezysei I pkt I i 2, ezysei II pkt I i 2, ezysei IV pkt 1-3 , 
ezysei V pkt I lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz ezysei Va pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b 
tabeli oraz eeny wypozyezenia pary tyzew okreSlone w ezysei I pkt 6 oraz ezysei 
II pkt 4 tabeli , zostajq obnizone 0 50%;", 

e) po pkt 11 dodaje siy pkt Iia w brzmieniu: 
" Ila) dla posiadaezy Miejskiej Karty Seniora, eeny za korzystanie ze stol6w do tenisa 

stolowego okreSlone w eZyseiaeh IX pkt 7 i XI pkt 5 tabeli , zostajq obnizone 
o 50%;", 

t) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
,, 14) eeny, 0 kt6ryeh mowa w ezysei I pkt 13-16, ezysei III pkt 4, ezysei IV pkt 15 i 16, 

eZysei Va pkt 5 i 6, ezysei VI pkt 5, eZysei IX pkt 1-5, eZysei X pkt 1-3, eZysei XI 
pkt 1-3 , 6 i 8, ezysei XII pkt 1 i 2 lit. a-f, eZysei XIII pkt 1 lit. a-d i eZysei XIV 
pkt 1-3 tabeli , Sq eenami minimalnymi;", 

g) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 
,, 18) eeny, 0 kt6ryeh mowa w eZysei I pkt 14-15, ezysei [I[ pkt 4, ezysei Va pkt 5 i 6, 

ezysei IX pkt I lit. a i e, pkt 5 i 7, ezysei X pkt 1 lit. a i e, pkt 2 lit. a i e i pkt 3, 
ezysei XI pkt I lit. a i e, pkt 2, 4 i 5 i ezysei XIV pkt 1-2 tabeli, Sq naliezane 
proporejonalnie wg stawki godzinowej ;". 



§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


