
ZARZĄDZENIE NR 250/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §1 uchwały Nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Busku-
Zdroju z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień 
do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy 
Busko-Zdrój, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat za korzystanie z: 

1. Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a określony w załączniku 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju przy ul. Partyzantów określony w załączniku Nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. 

3. Parkingu płatnego–niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy 
w Busku-Zdroju, przy ul. Grotta 3a określony w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1 określony w załączniku Nr 4 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 1. Ustala się wzór wniosku o zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu          
i Rekreacji w Busku-Zdroju określony w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Zwolnione z wnoszenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju są: 

a) podmioty i stowarzyszenia realizujące zadania pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej  i sportu, 

b) publiczne szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, w związku 
z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, 

c) inne podmioty na podstawie zaakceptowanego wniosku, o którym mowa w ust.1 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Busku-Zdroju.     

§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu                 
i Spraw Uzdrowiskowych. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój 

 
 

mgr Waldemar Sikora 
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Cennik opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto-

zł- 

Bilety wstępu na Pływalnię Miejską 

1. Bilet normalny dla 1 osoby – pobyt na basenie przez 1 godzinę 10,00 

2. Bilet ulgowy dla 1 osoby – pobyt na basenie przez 1 godzinę* 8,00 

3. Dopłata za każdą następną rozpoczętą minutę dla każdego rodzaju biletu 0,20 

4. Opłata za wynajęcie 1 toru pływackiego przez 1 godzinę 70,00 

5. Opłata za wynajęcie całego basenu na 1 godzinę 300,00 

Karnety wielokrotnego wstępu na Pływalnię Miejską 

6. Karnet normalny wielokrotnego wstępu na basen – „10 godzinny” 90,00 

7. Karnet normalny wielokrotnego wstępu na basen – „20 godzinny” 170,00 

8. Karnet ulgowy wielokrotnego wstępu na basen 

– „10 godzinny”* 
70,00 

9. Karnet ulgowy wielokrotnego wstępu na basen 

– „20 godzinny”* 
130,00 

Kursy nauki pływania 

10. Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 1 osoby za cały kurs 600,00 

11. Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 2 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs 550,00 

12. Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 3 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs 500,00 

13. Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 1 osobą 70,00 

14. Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 2 osobami / za 1 osobę 60,00 

15. Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 3 osobami / za 1 osobę 50,00 

16. Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 1 osoby za cały kurs 480,00 

17. Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 2 osoby z rodziny 1 osoba / cały 

kurs 
440,00 

18. Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 3 osoby z rodziny 1 osoba / cały 

kurs 
400,00 

 

 Zajęcia Aqua Aerobic oraz Aqua Aerobic Senior 

19. Karnet Aqua Aerobic dla 1 osoby – 10 wejść 200,00 

20. Karnet Aqua Aerobic Senior dla 1 osoby – 10 wejść 180,00 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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21. Aqua Aerobic bilet wstępu dla 1 osoby 25,00 

  22. Aqua Aerobic Senior bilet wstępu dla 1 osoby        22,00 

                                                                   Zajęcia Fitness 

23. Karnet Fitness dla 1 osoby – 10 wejść 120,00 

24. Bilet wstępu Fitness dla 1 osoby 15,00 

                                                                          Siłownia 

25. Karnet na siłownię dla 1 osoby – 1 miesiąc 40,00 

26. Bilet jednorazowego wstępu na siłownię 5,00 

Sauna sucha 

27. Opłata za korzystanie z sauny suchej dla 1 osoby przez 0,5h        12,00 

28. Opłata za korzystanie z sauny suchej dla 1 osoby przez 1h 20,00 

29. Dopłata za każde następne rozpoczęte 30 minut 7,00 

Bilard 

30. Opłata za grę w bilard na 1 stole przez 0,5h 8,00 

31. Opłata za grę w bilard na 1 stole przez 1h 10,00 

32. Dopłata za każde następne rozpoczęte 15 minut gry 2,00 

Piłkarzyki 

33. Opłata za grę w piłkarzyki przez 0,5h 5,00 

34. Opłata za grę w piłkarzyki przez 1h 8,00 

35. Dopłata za każde następne rozpoczęte 15 minut gry 2,00 

Inne 

36. Opłata za wypożyczenie czepka pływackiego na 1 godzinę dla 1 osoby          2,00 

37. Opłata za korzystanie z toalety 2,00 

Usługi kserograficzne 

38. Kserokopia dokumentu - format A4 jednostronnie – 1 szt. 0,20 

39. Kserokopia dokumentu – format A4 dwustronnie – 1szt. 0,30 

40. Kserokopia dokumentu – format A3 jednostronnie – 1 szt. 0,40 

41. Kserokopia dokumentu – format A3 dwustronnie – 1 szt. 0,70 

 
* przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26-roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom po 

okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
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Cennik opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto -

zł- 

1. Bilet normalny-  pobyt na lodowisku przez 1 godzinę 8,00 

2. Bilet ulgowy- pobyt na lodowisku przez 1 godzinę* 5,00 

3. Wypożyczenie łyżew na 1 godzinę 10,00 

4. Ostrzenie łyżew 10,00 
 

* przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26-roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 

studenckiej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom po 

okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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                           Cennik opłat za korzystanie z parkingu płatnego – niestrzeżonego  

                            przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto 

-zł- 

1. Parkowanie pojazdu na 1 miejscu przez 1 godzinę 2,00 

Opłata za każdą następną rozpoczętą godzinę 2,00 

2. Abonament za parkowanie pojazdu na 1 miejscu przez 30 kolejnych dni 150,00 

3. Abonament za parkowanie pojazdu na 1 miejscu przez 180 kolejnych dni 600,00 

4. Abonament za parkowanie pojazdu na 1 miejscu przez 365 kolejnych dni 1000,00 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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                           Cennik opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego  

                                                                   w Busku-Zdroju 

L.p. Nazwa Usługi Cena brutto  

-zł- 

1. Wynajem 1 kortu tenisowego przez 1 godzinę od poniedziałku do  piątku 30,00 

2. Wynajem 1 kortu tenisowego przez 1 godzinę w soboty i niedziele 40,00 

3. Wynajem kortu squash przez 1 godzinę od poniedziałku do piątku 15,00 

4. Wynajem kortu squash przez 1 godzinę w soboty i niedziele 20,00 

5. Wynajem boiska - Płyta Główna na 1 godzinę  380,00 

6. Wynajem boiska - Płyta Główna na 1 godzinę ze sztucznym oświetleniem  500,00 

7. Dopłata za wynajem zaplecza sanitarno-szatniowego dla poz. 5 i 6 za 1 godzinę 50,00 

8. Wynajem boiska wielofunkcyjnego na 1 godzinę od poniedziałku do piątku  80,00 

9. Wynajem boiska wielofunkcyjnego na 1 godzinę w soboty i niedziele 80,00 

10. Dopłata za wynajem zaplecza sanitarno-szatniowego dla poz. 8 i 9 za 1 godzinę 30,00 

11. Dopłata za korzystanie ze sztucznego oświetlenia dla poz. 8 i 9 za 1 godzinę 30,00 

12. Wynajem jednego boiska – Płyta boczna z naturalną nawierzchnią na 1 godzinę  

(44 m x 23 m) 
100,00 

13. Wynajem jednego boiska – Płyta boczna z naturalną nawierzchnią na 1 godzinę 

(31 m x 56 m) 

100,00 

14. Wynajem jednego boiska –  Płyta boczna z naturalną nawierzchnią na 1 godzinę  

(45 m x 90 m) 
230,00 

15. Wynajem jednego boiska –  Płyta boczna ze sztuczną nawierzchnią na  1 godzinę  

w okresie od kwietnia do września 
230,00 

16. Wynajem jednego boiska –  Płyta boczna ze sztuczną nawierzchnią na 1 godzinę  

w okresie od października do marca 
300,00 

17. Dopłata za wynajem zaplecza sanitarno-szatniowego dla poz. od 12 do 16 za 1 godzinę 50,00 

18. Dopłata za korzystanie ze sztucznego oświetlenia dla poz. od 12 do 16 za 1 godzinę 50,00 

19. Wynajem jednego boiska dla klubów sportowych, stowarzyszeń, grup niezrzeszonych    

i zawodowych działających na terenie Gminy Busko-Zdrój za 1 godzinę (z 

wyłączeniem Płyty Głównej) 

50,00 

20. Wynajem Stadionu Miejskiego na cele komercyjne na 1 godzinę  750,00 
 
*Z opłaty zwolnione są: dzieci i młodzież z terenu  Gminy Busko-Zdrój do 18 roku życia  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zasad 

korzystania z obiektu z BOSIR).  
 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 250/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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pieczęć wnioskodawcy                                               
 

                    Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
 

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju 
 

 

1.Wnioskodawca:………………………………………………………………………………………………...... 
                                                             (nazwa wnioskodawcy) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………........ 
                                                            (siedziba wnioskodawcy) 
 

2.Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 
…………………………….………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Charakter działalności wnioskodawcy*: 
a)popularyzacja i rozwój sportu w gminie Busko-Zdrój – tak/nie 
b)zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Busko-Zdrój – tak/nie 
c)organizacja międzyszkolnych imprez rekreacyjnych – tak/nie 
d)organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych – tak/nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

e)inne……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Rodzaj zajęć……………………………………………………………………………………………..............  
5. Nazwa obiektu, z którego planuje korzystać wnioskodawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Proponowany termin udostępnienia obiektu w roku ………… 
 

poniedziałek                od godz………….. do godz………. 
wtorek                         od godz………….. do godz………. 
środa                            od godz………….. do godz………. 
czwartek                      od godz………….. do godz………. 
piątek                           od godz………….. do godz………. 
sobota                          od godz………….. do godz………. 
niedziela                      od godz………….. do godz………. 
 

7.Uzasadnienie wniosku…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………………………..                                                                    …………………………………….. 
       (data wniosku)                                                                                              (pieczęcie i podpisy osób   
                                                                                                                        reprezentujących wnioskodawcę) 
 

8. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………..                                                                                       ……...……………………………… 
   (data decyzji)                                                                                                   (pieczęć i podpis Burmistrza) 
 *niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna poniżej. 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 250/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                   

W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU DOT. ZWOLNIENIA Z WNOSZENIA OPŁATY                        

ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZARZĄDZANYCH              

I ADMINISTROWANYCH PRZEZ BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą przy ul. 

Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, 

adres email: urzad@umig.busko.pl, telefonicznie 413705200. 

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail iod@umig.busko.pl , tel. 413705260 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku dot. zwolnienia z wnoszenia opłaty 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.  

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych z którymi administrator zawarł 

umowy w zakresie usług informatycznych (dostawcy oprogramowania).  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku dot. zwolnienia z wnoszenia opłaty za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku dot. zwolnienia                   

z wnoszenia opłaty z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez 

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.  

8. Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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