
UCHWALA NR IV/60/2019 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIIl/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala" w Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 4 ust. 1pkt2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496 i 1693) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIIl/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala" w Opocznie (Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 201 O r. Nr 116 poz. 922; z 2014 r. poz. 1668 i 2722; z 201 7 r. poz. 734) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) Rozdział I otrzymuje brzmienie: 
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"I. WEJŚCIA INDYWIDUALNE 

Poniedziałek - Piątek 

Bilet normalny 9 zł/godz. 
Bilet ulgowy 7 zł/godz. 
Bilet ulgowy 4,50 zł/godz. 
przerwa świąteczno-noworoczna, ferie zimowe 
i wiosenne oraz wakacie do 31 siemnia 
Bilet osoby niepełnosprawnej 2 zł/godz. 
w stopniu znacznym oraz niepełnosprawne 
dzieci i młodzież do lat 16 
Bilet osoby niepełnosprawnej 5 zł/godz. 
w stopniu umiarkowanvm 
Bilet osoby niepełnosprawnej 7 zł/godz. 
w stopniu lekkim oraz emeryci i renciści 
Bilet opiekuna 4 zł/godz. 
osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym 
oraz dziecka niepełnosprawne1:0 do lat 16 
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 4 zł/godz. 

2) Rozdział Il otrzymuje brzmienie: 
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Bilet 
Bilet 
Bilet 

"Il. WEJŚCIA GRUPOWE 
Grupa minimum 15 osób w uzgodnionym terminie 

O oczno 
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Sobota, Niedziela, Święta 
10 zł/2:odz. 
8 zł/godz. 

5,50 zł/godz. 

2 zł/godz. 

5 zł/godz. 

7 zł/godz. 

4 zł/godz. 

5 zł/godz. 
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3) Rozdział III otrzymuje brzmienie : 

"III. KARNETY 

Cena karnetu Kwota do wykorzystania Karnet ważny 
1 
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' 

40,00 zł 
60,00 zł 

100,00 zł 

4) Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 

44,00 zł 30 dni 
72,00 zł 60 dni 

130,00 zł 90 dni 

"IV. ODNOWA BIOLOGICZNA 
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Zespół saun 
Nefrytowe łóżko masuiace 
Nefrytowe łóżko masuiace 
Aquavibron 
Ćwiczenia w wodzie z rehabilitantem 

5) Rozdział V otrzymuje brzmienie: 

12 zł/30 min./losoba 
10 zł/20 min. 
15 zł/30 min. 
10 zł/10 min. 
12 zł/45 min. 

+ bilet wstępu wg cennika 

"V. ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE 
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Opłata instruktorska za naukę pływania 
1 osoba 

Opłata instruktorska za naukę pływania 2 osoby 

Opłata instruktorska za naukę pływania 3 osoby 

Opłata instruktorska za naukę pływania 4 - 10 osób 

Aqua-aerobik grupa 10 -15 osób 

6) Rozdział VI otrzymuje brzmienie: 

"VI. WYNAJEM 

w na 
2 w na 
3 w na 
4 w 
5 

li . 

' 
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32 zł/45 min. 
+ bilet wstępu wg cennika 

27 zł/1 os./45 min. 
+ bilet wstenu W!! cennika 

24 zł/1 os./45 min. 
+ bilet wstenu we cennika 

15 zł/l os./45 min. 
+ bilet wstenu W!! cennika 

12 zł/los./45 min. 
+ bilet wstenu W!! cennika 

40 zł/dzień 
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7) uchyla się Rozdział VIa; 

8) Rozdział VII otrzymuje brzmienie: 

"VII. OBJAŚNIENIA DO CENNIKA 

1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z regulaminem Krytej Pływalni. 

2. Bilety ulgowe dotyczą młodzieży szkolnej i studentów do lat 24 za okazaniem ważnej legitymacji. 

3. Karta Dużej Rodziny obowiązuje wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość uprawnionego. 

4. Dzieci do lat 5 wchodzą bezpłatnie tylko z pełnoletnim opiekunem (opiekun wykupuje bilet normalny). 

5. Dzieci od lat 5 do 8 wchodzą na basen z opiekunem, który wykupuje bilet według cennika. 

6. Od poniedziałku do piątku w godz. 11°0 - 15°0 pierwszeństwo w korzystaniu z Pływalni mają zorganizowane 
grupy szkolne. 

7. Za niewykorzystaną 1 godzinę pobytu na Pływalni , zwrot pieniędzy nie przysługuje . 

8. Po przekroczeniu 1 godziny pobytu na Pływalni następuje minutowe naliczanie należności. 

9. Emeryci i renciści przy wejściu na Pływalnię mają obowiązek posiadania ważnej legitymacji Emeryta 
i Rencisty. 

10. Osoby niepełnosprawne przy wejściu na Pływalnię mają obowiązek posiadania ważnej legitymacji 
z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. 

11. Osoba niepełnosprawna nie może być opiekunem dziecka do lat 8. 

12. Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim kupuje bilet na Pływalnię zgodnie 
z cennikiem. 

13. Wszystkie ceny są cenami brutto. 

14. Przy zakupie karnetu nabywca uiszcza kaucję w wysokości 10 zł. Kwota ta podlega zwrotowi pod 
warunkiem, że nabywca dokona zwrotu nieuszkodzonego karnetu w terminie 365 dni od dnia utraty ważności 
karnetu. Po tym terminie system elektronicznej obsługi klienta uznaje karnet za nieistniejący i Pływalnia 
nie dokonuje zwrotu kaucji (10,00 zł) za taki karnet. 

15 . Karnet, który stracił ważność można doładować przez okres 90 dni bez utraty zgromadzonych na nim 
środków. Po tym okresie środki zgromadzone na karnecie zostają utracone. 

16. Przy zakupie miesięcznym karnetów za kwotę powyżej 1 OOO zł przysługuje zniżka do 10%. 

17. Opłata za zagubiony lub złamany kluczyk od szafki wynosi 50,00 zł. 

18. Zajęcia z Aqua-aerobiku odbywają się w uzgodnionym terminie, w grupie minimum 10 osób. 

19. Ćwiczenia w wodzie z rehabilitantem odbywają się w uzgodnionym terminie. 

20. Ostatnie wejście na basen możliwe jest do godz. 2045
. Strefę płatną należy opuścić do godziny 21 45

." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

ady Miejskiej 
w 
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