
ZARZĄDZENIE NR 387/2022 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz Uchwały Nr LXII/650/2022 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
29 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega uprawnień do stanowienia 
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. 
Alfreda Freyera w Tarnobrzegu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Osoby niepełnosprawne oraz kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu miasta Tarnobrzega, które 
realizują zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega mogą za jego zgodą uzyskać zniżkę 
w wysokości do 90 % w przypadku korzystania z hali sportowej oraz do 50% w przypadku pływalni i kortów 
tenisowych. Przedmiotowa ulga może być przyznana wyłącznie na wniosek i za zgodą Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  im. Alfreda 
Freyera w Tarnobrzegu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 387/2022 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 13 października 2022 r. 

Wykaz cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 

PŁYWALNIA 

INDYWIDUALNE 
60 minut 

Dni: w godzinach: Cena brutto 

Od poniedziałku do 
niedzieli  

6.00 - 17.30 10 zł Normalny 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

17.30 - 21.30 12 zł 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

6.00 - 17.30 7 zł Ulgowy * 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

17.30 - 21.30 8 zł 

GRUPOWE 
45 minut 

Cały basen  

Szkoły, kluby sportowe, 
stowarzyszenia  

Od poniedziałku do 
piątku 

6.00 - 18.15 140 zł 

Opłata za 20 osób, każda kolejna 7 zł 
 ½ basenu 

Szkoły, kluby sportowe, 
stowarzyszenia  

Od poniedziałku do 
piątku 

6.00 - 18.15 70 zł 

Opłata za 10 osób, każda kolejna 7 zł 
Brodzik 

Szkoły, kluby sportowe, 
stowarzyszenia 

Od poniedziałku do 
piątku 

6.00 - 18.15 70 zł 

Pozostałe podmioty Wcześniejsza rezerwacja 

Brodzik 80 zł 
½ basenu 80 zł 
Cały basen  200 zł 
Basen + brodzik 250 zł 
Atrakcje basenowe 50 zł 
Jacuzzi 50 zł 
Sauna 200 zł 
Cały kompleks 300 zł 
Cały kompleks z sauną 

Wcześniejsza rezerwacja oraz brak kolizji  
z zajęciami wg harmonogramu 

450 zł 
 

SIŁOWNIA 
INDYWIDUALNE 

90 minut 
Dni w godzinach: Cena brutto 

Od poniedziałku  
do piątku 

7.00 - 10.00 
19.00 - 21.30 

7 zł  
Normalny 

Od poniedziałku  10.00 - 19.00 9 zł 
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do piątku 

Soboty i niedziele 7.00 - 21.30 9 zł 

Ulgowy, w tym dla 
niepełnosprawnych * 

Od poniedziałku  
do niedzieli 

7.00 - 21.30 5 zł 

GRUPOWE  
Szkoły, kluby sportowe, 
stowarzyszenia  

Od poniedziałku  
do piątku 

7.00 - 19.00 5 zł 

KORTY TENISOWE  
INDYWIDUALNE 
Cały kort 60 minut 

Dni w godzinach: Cena brutto 

Od poniedziałku  
do piątku 

8.00 - 16.00 18 zł 

Od poniedziałku  
do piątku 

16.00 - 21.30 22 zł 

 
Normalny  

Soboty i niedziele 8.00 - 21.30 22 zł 

Od poniedziałku  
do piątku 

8.00 - 16.00 15 zł 

Od poniedziałku  
do piątku 

17.30 - 21.30 18 zł 

Ulgowy * 
(2 osoby upoważnione do 
zniżki) 

Soboty i niedziele 8.00 - 21.30 18 zł 

Przy korzystaniu z kortu przez 4 osoby (debel) 50 % dopłaty 

Od poniedziałku  
do piątku 

8.00 - 16.00 15 zł 

Od poniedziałku  
do piątku 

16.00 - 21.30 18 zł 

 
 

Grupowe: szkoły, kluby 
sportowe, stowarzyszenia 

Soboty i niedziele 8.00 - 21.30 18 zł 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
INDYWIDUALNE Dni w godzinach: Cena brutto 

Od poniedziałku do 
piątku 

16.00 - 21.30 20 zł Normalny 

Soboty i niedziele 10.00 - 21.30 20 zł 
Od poniedziałku do 

piątku 
16.00 - 21.30 15 zł Ulgowy * 

Soboty i niedziele 10.00 - 21.30 15 zł 
GRUPOWE Minimum 8 osób 

Ulgowy: szkoły, kluby 
sportowe, stowarzyszenia 

(uprząż w cenie) * 

Od poniedziałku do 
piątku 

 
Soboty i niedziele 

8.00 - 16.00 
16.00 - 21.30 
10.00 - 21.30 

15 zł 
18 zł 
18 zł 

Normalny  
(inne podmioty, uprząż w 

cenie) 

Od poniedziałku do 
piątku 

 
Soboty i niedziele 

8.00 - 16.00 
16.00 - 21.30 
8.00 - 21.30 

18 zł 
20 zł 
20 zł 

Obiekt na wyłączność maksymalnie 24 osoby 

120 minut Od poniedziałku do 8.00 - 16.00 300 zł 
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piątku 
 

Soboty i niedziele 

16.00 - 21.30 
10.00 - 21.30 

400 zł 
400 zł 

Hol – organizacja urodzin dla dzieci 

180 min + wejścia na ściankę 
wspinaczkową zgodnie z 
cennikiem grupowym (uprząż i 
przyrząd asekuracyjny w cenie) 

Od poniedziałku do 
piątku 

 
Soboty i niedziele 

8.00 - 16.00 
16.00 - 21.30 
10.00 - 21.30 

50 zł 
100 zł 
100 zł 

Uwagi: 
1.Osoby tylko asekurujące 10 zł 
2.Dodatkowy operator (osoba asekurująca) 50 zł za godzinę 
3.Wejście na ścianę bulderową 5 zł 
4.Dodatkowo wypożyczenie: 
Uprząż - 5 zł 
            Przyrząd asekuracyjny - 5 zł 
            Lina dynamiczna - 10 zł 
 

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 
Grupowe Dni w godzinach: Cena brutto 

Szkoły - zajęcia z wychowania 
fizycznego (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
piątku 

7.00 - 16.00 50 zł 

Kluby sportowe i 
stowarzyszenia  
z terenu Tarnobrzega,  
służby mundurowe (jedna 
godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 60 zł 

Inne podmioty (jedna godzina) Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 120 zł 

Imprezy komercyjne (jedna 
godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 200 zł 

Imprezy komercyjne Od poniedziałku do 
niedzieli 

Cała doba 3000 zł - 6000 
zł 

(w zależności 
od 

przewidywaneg
o zużycia 

mediów itp.) 
Sala sportowa Nr 123 

Szkoły - zajęcia z wychowania 
fizycznego (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 16.00 30  zł 

Kluby sportowe i 
stowarzyszenia  
z terenu Tarnobrzega, służby 
mundurowe (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 40 zł 

Inne podmioty 
(jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 50 zł 

Mała hala sportowa 

Szkoły - zajęcia z wychowania 
fizycznego (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 16.00 30  zł 
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Kluby sportowe i 
stowarzyszenia  
z terenu Tarnobrzega, służby 
mundurowe (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 60 zł 

Inne podmioty 
(jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 80 zł 

Sala konferencyjna 

Kluby sportowe i 
stowarzyszenia  
z terenu Tarnobrzega (jedna 
godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 40 zł 

Inne podmioty 
(jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

7.00 - 21.30 50 zł 

STADION MIEJSKI 

Grupowe  Dni Godz. Cena brutto 

Organizacja imprezy sportowej  
 (jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

8.00 - 21.00 300 zł 

Wynajem boiska Od poniedziałku do 
niedzieli 

8.00 - 21.00 100 zł 

Imprezy komercyjne  
 
jedna godzina 
 
24 godziny 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

 
 

8.00 - 21.00 

 
 

400 zł 
 

3000 zł 

EUROBOISKO 

Wynajem boiska (jedna 
godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

8.00 - 21.30 150 zł 

Oświetlenie boiska  
(jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

8.00 - 21.30 20 zł 

Kluby realizujące zadania publiczne zlecone przez Miasto Tarnobrzeg ponoszą wyłącznie koszty 
oświetlenia boiska 

ORLIK 2012 ul. przy Zalewie 

Opłata za oświetlenie boiska  
(jedna godzina) 

Od poniedziałku do 
niedzieli 

8.00 - 21.30 10 zł 

Wynajem powierzchni reklamowej (m2) 

Rodzaj  Ilość dni Cena netto 
Powierzchnie reklamowe Jeden miesiąc 50 zł 

Automaty vendingowe Jeden miesiąc 100 zł 

Automaty do gier 
zręcznościowych 

Jeden miesiąc 50 zł 

Wynajem pomieszczeń biurowych (opłata ryczałtowa) 

50 zł netto miesięcznie 
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 Wynajem pomieszczeń magazynowych (opłata ryczałtowa) 

30 zł netto miesięcznie 

* Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem 
ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi. 

W przypadku zakupu karnetu obowiązuje dodatkowo do wykorzystania bonus o wartości 10%. 
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