
               Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1433/MOSiR/2021 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 9 sierpnia 2021 r.  

 
Cennik opłat za korzystanie  

z KRYTEJ PŁYWALNI 
al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

LP POZYCJA RODZAJ ODBIORCY/BILETU/USŁUGI KIEDY OBOWIĄZUJE 
CENA 

NETTO BRUTTO 

DUŻY BASEN 

1 BILET  
jednorazowego 
wejścia/1h 

normalny poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

ulgowy dla dzieci i młodzieży oraz 
seniorów1) poniedziałek – niedziela i święta  7 zł 

ulgowy dla osób niepełnosprawnych4) poniedziałek – niedziela i święta  7 zł 

rodzinny 1+12) poniedziałek – niedziela i święta  13 zł 

2 KARNET (10 wejść) 
imienny 

normalny  poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

ulgowy dla dzieci i seniorów1) poniedziałek – niedziela i święta  63 zł 

ulgowy dla osób niepełnosprawnych4) poniedziałek – niedziela i święta  63 zł 

3 UDOSTĘPNIENIE 
CAŁEGO BASENU/1h 

gminne jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i 
nieprowadzące działalności 
gospodarczej  

poniedziałek – niedziela i święta 165 zł 

 
 

grupy zorganizowane szkolne i 
przedszkolne z jednostek 
podlegających pod Gminę Kędzierzyn-
Koźle 

poniedziałek – niedziela i święta 165 zł 

 

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

poniedziałek – niedziela i święta 275 zł 
 

osoby fizyczne oraz podmioty 
gospodarcze – na cele niekomercyjne 

poniedziałek – niedziela i święta 330 zł 
 

cele komercyjne poniedziałek – niedziela i święta 440 zł  

4 UDOSTĘPNIENIE 
JEDNEGO TORU/1h 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i 
nieprowadzące działalności 
gospodarczej 

poniedziałek – niedziela i święta 40 zł 

 

grupy zorganizowane szkolne i 
przedszkolne z jednostek 
podlegających pod Gminę Kędzierzyn-
Koźle 

poniedziałek – niedziela i święta 40 zł 

 

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

poniedziałek – niedziela i święta 50 zł 
 

stowarzyszenia prowadzące naukę 
pływania 

poniedziałek – niedziela i święta 65 zł 
 

osoby fizyczne oraz podmioty 
gospodarcze – na cele niekomercyjne 

poniedziałek – niedziela i święta 65 zł 
 

cele komercyjne poniedziałek – niedziela i święta 85 zł  

5 BILET 
INSTRUKTORSKI5)/1 h 

według harmonogramu dla zajęć z 
instruktorem 

+ 1 uczestnik   28 zł 

+ 2 uczestników   34 zł 

+ 3 uczestników   40 zł 



6 BILET INSTRUKTORSKI 
GRUPOWY6)/1 h 

wymaga rezerwacji toru    
25 zł 

MAŁY BASEN 

7 
 

BILET JEDNORAZOWY/ 
1h 

normalny  poniedziałek – niedziela i święta  7 zł 

rodzinny 1+12) poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

dla osób niepełnosprawnych4) poniedziałek – niedziela i święta  7 zł 

8 KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta 
 

63 zł 

9 UDOSTĘPNIENIE 
CAŁEGO BASENU/1h 
 
 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i 
nieprowadzące działalności 
gospodarczej 

poniedziałek – niedziela i święta 67 zł   

grupy zorganizowane szkolne i 
przedszkolne z jednostek 
podlegających pod Gminę Kędzierzyn-
Koźle 

poniedziałek – niedziela i święta 68 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i 
kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

poniedziałek – niedziela i święta 93 zł  

stowarzyszenia prowadzące naukę 
pływania 

poniedziałek – niedziela i święta 120 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty 
gospodarcze – na cele niekomercyjne 

poniedziałek – niedziela i święta 120 zł  

cele komercyjne 
 

poniedziałek – niedziela i święta 165 zł  

10 BILET 
INSTRUKTORSKI5)/1 h 

według harmonogramu dla zajęć z 
instruktorem 

+ 1 uczestnik   28 zł 
+ 2 uczestników   34 zł 

+ 3 uczestników   40 zł 

SAUNA7) 

11 BILET 
jednorazowego 
wejścia/seans 

normalny poniedziałek – niedziela i święta  30 zł 

ulgowy3) poniedziałek – niedziela i święta  20 zł 

12 KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta  270 zł 

10 wejściowy ulgowy3) poniedziałek – niedziela i święta  180 zł 

13 WYNAJEM CAŁEJ 
SAUNY na 
zamówienie/1h 

 poniedziałek – niedziela i święta 
 

100 zł 

INNE 

14 WYPOŻYCZENIE 
CZEPKA/1h 

  1 zł 

15 WYNAJĘCIE SALI 
KONFERENCYJNEJ/1h 

  
40 zł 

16 OPŁATA ZA 
ZGUBIENIE/ 
USZKODZENIE KLUCZA 

  
100 zł 

 

1) Dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży uczącej się w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
odpowiednio wiek oraz dokumentu potwierdzającego status ucznia/studenta oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem 
dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe. 

2) Bilet rodzinny – 1 osoba dorosła i 1 dziecko do 16 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek. 

3) Dla młodzieży uczącej się i studentów w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek i status 
ucznia/studenta oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne 
lub rentowe. 

4) Dla osób niepełnosprawnych do lat 16 oraz dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym powyżej 16 roku życia za 
okazaniem legitymacji osoby niepełnoprawnej (wraz z pełnoletnim opiekunem). 



5) Bilet instruktorski upoważnia do wstępu na basen z możliwością prowadzenia indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia 
pływania wraz z określoną liczbą uczestników. 

6) Bilet instruktorski grupowy upoważnia do wstępu na basen z możliwością prowadzenia zajęć zorganizowanych po wcześniej 
rezerwacji  toru. 

7) Czas trwania seansu określony w Regulaminie korzystania z sauny MOSIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


