
 
 

ZARZĄDZENIE NR 79/2021 
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół na 

2021 r. 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z § 1 uchwały Nr XV/196/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 
30 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego uprawnień do stanowienia 
o wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2020 r. poz. 3309) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia Nr 246/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów 
szkół na 2021 r., zmienionego zarządzeniem Nr 23/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 stycznia 
2021 r., zmienia się brzmienie tabel określających cenniki korzystania z obiektów administrowanych przez: 

1) dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia, 

4) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 02.06.2021 r.

Poz. 2046



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego 

 
 

Janusz Wróbel 
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Cennik korzystania z obiektów administrowanych przez dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim: 
 

 
BOISKA 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą  
o pow. 6.000 m2 bez oświetlenia na 1 godzinę zegarową 

 
200 zł 

 
100 zł 

Wynajem połowy boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą  
o pow. 3.000 m2 bez oświetlenia na 1 godzinę zegarową 

 
100 zł 

 
50 zł 

1 godzina oświetlenia całego boiska ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą o pow. 6.000 m2   

 
60 zł 

 
60 zł 

1 godzina oświetlenia połowy boiska ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą o pow. 3.000 m2   

 
30 zł 

 
30 zł 

Wynajem szatni z natryskiem 
 

 
60 zł 

 
40 zł 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą                  
o pow. 6.000 m2 na mecz sparingowy 2x45 min. bez oświetlenia  
z dwiema szatniami  

 
520 zł 

 
280 zł 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą  
o pow. 6.000 m2 na mecz sparingowy 2x45 min. bez oświetlenia  
i szatni 

 
400 zł 

 
200 zł 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą                  
o pow. 6.000 m2 na mecz sparingowy 2x45 min. z oświetleniem  
i dwiema szatniami 

 
640 zł 

 
400 zł 

 
POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem hali sportowej o pow. 1330 m2 na 1 godzinę zegarową 
125 zł 90 zł 

Wynajem sali do ćwiczeń nr 27 o pow. 50 m2 na 1 godzinę 
zegarową 50 zł              35zł 

Wynajem sali do ćwiczeń nr 19 o pow. 50 m2 na 1 godzinę 
zegarową 

50 zł 35 zł 

Wynajem sali do ćwiczeń nr 34 o pow. 77 m2 na 1 godzinę 
zegarową 

50 zł 35 zł 

Wynajem sali do ćwiczeń nr 42 o pow. 77 m2 na 1 godzinę 
zegarową 

50 zł 35 zł 

Wynajem sali lekcyjnej na 1 godzinę zegarową 44 zł 44 zł 

Wynajem auli (małej sali gimnastycznej) o pow. 288 m2 na 1 
godzinę zegarową 

58 zł 40 zł 

 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 
weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2021

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 maja 2021 r.
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Cennik korzystania z obiektów administrowanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2                   
im. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim: 
 
 

 
 

POMIESZCZENIA SZKOLNE 
 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem sali lekcyjnej na 1 godzinę zegarową 44 zł 44 zł 

Wynajem sali gimnastycznej o pow. 75 m2 na 1 godzinę zegarową z 
węzłem sanitarnym 

55 zł 40 zł 

Wynajem holu o pow. 78 m2 na 1 godzinę zegarową 
31 zł 20 zł 

Wynajem holu o pow. 40 m2 na 1 godzinę zegarową 16 zł 16 zł 

 
 

BOISKA 
 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą                                  
o pow. 1860 m2 bez oświetlenia na 1 godzinę zegarową 

 
68 zł 

 

 
34 zł 

 
Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą                                 
o pow. 1860 m2 z oświetleniem na 1 godzinę zegarową 

 
92 zł 

 
46 zł 

 
 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 
weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2021

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 maja 2021 r.
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Cennik korzystania z obiektów administrowanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3                      
im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim: 
 

BASEN 
CENY brutto dla grup zorganizowanych za godzinę basenową 40 min. 

 
 
Instytucje, firmy 

 
510 zł 

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
(rozliczenia między jednostkami na rzecz Miasta) 

 
1,00 zł 

 
Pozostałe szkoły 

 
320 zł 

Godziny do dyspozycji Dyrektora Szkoły (8 godzin basenowych tygodniowo)   
1,23 zł  

 
Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe 

 
320 zł 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w konkursie ofert od 510 zł * 
 

* minimalna kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert (w przypadku wprowadzenia wytycznych dla 
funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-Cov-2 w Polsce, cena zostanie dostosowana do 
ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie na basenie) 
 

CENY brutto dla osób indywidualnych** 
 

MIESIĘCZNY NORMALNY – 4 wejścia 72 zł 
MIESIĘCZNY ULGOWY – 4 wejścia 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

60 zł 

MIESIĘCZNY RODZINNY – 4 wejścia 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  

60 zł 

KWARTALNY NORMALNY – 12 wejść 204 zł 
KWARTALNY ULGOWY – 12 wejść 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

168 zł 

KWARTALNY RODZINNY – 12 wejść 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  

168 zł 

PÓŁROCZNY NORMALNY – 24 wejścia 384 zł 
PÓŁROCZNY ULGOWY – 24 wejścia  
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

312 zł 

PÓŁROCZNY RODZINNY – 24 wejścia 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  
 

312 zł 

 
CENY brutto biletów indywidualnych jednorazowych 

 
BILET NORMALNY ** 18 zł 
BILET ULGOWY ** 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

15 zł 

BILET RODZINNY ** 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  

15 zł 

WAKACYJNY (obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia; bilety normalny, ulgowy i rodzinny                    
nie obowiązują od 1 lipca do 31 sierpnia) 

9 zł 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2021

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 maja 2021 r.
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SAUNA** 
Wejścia jednorazowe  

Cena brutto za 1 godz. Cena brutto za 1,5 godz. Cena brutto za 2 godz. 

80 zł 90 zł 100 zł 

 
Karnety (4 wejścia) 

Cena brutto za 1 godz. Cena brutto 1,5 godz. Cena brutto za 2 godz. 

60 zł 70 zł 80 zł 

 
POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem sali lekcyjnej na 1 godzinę zegarową 44 zł 44 zł 

Wynajem sali gimnastycznej o pow. 162 m2 na 1 godzinę zegarową 
 

33 zł 25 zł 

Wynajem holu o pow. 83 m2 na 1 godzinę zegarową 
31 zł 

 
20 zł 

 
BOISKA 

Usługa Cena brutto 
(dorośli) 

Cena brutto 
(dzieci i młodzież) 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o pow. 1860 m2 
bez oświetlenia na 1 godzinę zegarową 

68 zł 34 zł 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o pow. 1860 m2 
z oświetleniem na 1 godzinę zegarową 

92 zł 46 zł 

Wynajem zaplecza sanitarnego  
37 zł 

 
37 zł 

 
LODOWISKO BIAŁY ORLIK 

Usługa Cena brutto** 
Wejście indywidualne na 1 godzinę zegarową (bilet normalny) 8 zł 
Wejście indywidualne na 1 godzinę zegarową (bilet ulgowy – niepełnosprawni, dzieci i 
młodzież do lat 16, renciści i emeryci)  

6 zł 

Wstęp grupy zorganizowanej /wynajem obiektu przez grupę zorganizowaną                        
na 1 godzinę zegarową 

400 zł 

Wypożyczenie 1 pary łyżew na 1 godzinę zegarową 4 zł 
Ostrzenie 1 pary łyżew 6 zł 
Wypożyczenie kasku  3 zł 
Wypożyczenie nakolanników 3 zł 
 
 
** od podanych cen przysługuje jedna z poniższych ulg i zniżek w wymiarze: 
1) 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Seniora 
2) 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Dużej Rodziny 
3) 10% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 
weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 
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Cennik korzystania z obiektów administrowanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4                        
im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim: 

 
BASEN 

CENY brutto dla grup zorganizowanych za godzinę basenową 40 min. 
 

Instytucje i firmy (basen) 570 zł  
 

Instytucje i firmy (z jacuzzi i sauną) 600 zł 
 

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (rozliczenia 
między jednostkami na rzecz Miasta) 

1,00 zł 
 

Pozostałe szkoły  320 zł  
 

Godziny do dyspozycji Dyrektora Szkoły (5 godzin basenowych tygodniowo) 1,23 zł  
Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe 320 zł  

 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w konkursie ofert od 570 zł * 

 

* minimalna kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert (w przypadku wprowadzenia wytycznych dla 
funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-Cov-2 w Polsce, cena zostanie dostosowana do 
ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie na basenie) 
 

CENY brutto dla osób indywidualnych** 
MIESIĘCZNY NORMALNY– 4 wejścia 80 zł 
MIESIĘCZNY ULGOWY – 4 wejścia 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

64 zł 

MIESIĘCZNY RODZINNY – 4 wejścia 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  64 zł 

KWARTALNY NORMALNY – 12 wejść 228 zł 
KWARTALNY ULGOWY – 12 wejść 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 180 zł 

KWARTALNY RODZINNY – 12 wejść 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  180 zł 

PÓŁROCZNY NORMALNY – 24 wejścia 432 zł 
PÓŁROCZNY ULGOWY – 24 wejścia  
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 336 zł 

PÓŁROCZNY RODZINNY – 24 wejścia 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  336 zł 

 
 
 

CENY brutto dla osób indywidualnych** 
NORMALNY** 20 zł 
ULGOWY** 
(niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, młodzież do 16 lat, renciści i emeryci) 

16 zł  

RODZINNY** 
(minimum 1 dziecko do 16-go roku życia wraz z maksymalnie 2 opiekunami-rodzicami)  

16 zł  

WAKACYJNY (obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia; bilety normalny, ulgowy i rodzinny                
nie obowiązują od 1 lipca do 31 sierpnia) 

10 zł 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/2021

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 maja 2021 r.
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SIŁOWNIA (za wejście bez ograniczeń czasowych) 
 

 
Cena brutto ** 

 

Usługa 
Pon. – Niedz. 
8:00 – 15:00 

Pon. – Pt. 
15:00 – 22:00 

Sob. – Niedz. 
15:00 – 20:00 

Bilet jednorazowego wstępu normalny 17 zł 22 zł  22 zł 
Karnet miesięczny 100 zł 130 zł 130 zł 
Karnet kwartalny 270 zł 350 zł 350 zł 

 
SQUASH (za 60 minut) 

 
 

Cena brutto** 
 

Usługa 
Pon. – Niedz. 
8:00 – 15:00 

Pon. – Pt. 
15:00 – 22:00 

Sob. – Niedz. 
15:00 – 20:00 

Bilet jednorazowego wstępu normalny 33 zł 50 zł 50 zł 
Karnet 4 wejścia 120 zł 180 zł 180 zł 
Karnet 8 wejść 230 zł 330 zł 330 zł 
Karnet 16 wejść 440 zł 640 zł 640 zł 

 
POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Usługa 
Cena brutto 

(dorośli) 
Cena brutto 

(dzieci i młodzież) 

Wynajem sali lekcyjnej na 1 godzinę zegarową 44 zł 44 zł 

Wynajem sali gimnastycznej o pow. 513 m2 na 1 godzinę zegarową 85 zł 60 zł 
Wynajem sali gimnastycznej o pow. 207 m2 na 1 godzinę zegarową 42 zł 35 zł 
Wynajem sali do ćwiczeń o pow. 70 m2 na 1 godzinę zegarową 50 zł 35 zł 

Wynajem sali judo o pow. 189 m2 na 1 godzinę zegarową 50 zł 35 zł 

 
BOISKA 

Usługa 
Cena brutto 

(dorośli) 
Cena brutto 

(dzieci i młodzież) 
Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą  
o pow. 1860 m2 bez oświetlenia na 1 godzinę zegarową 

68 zł 34 zł 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą                   
o pow. 1860 m2 z oświetleniem na 1 godzinę zegarową 

92 zł 46 zł 

 
** od podanych cen przysługuje jedna z poniższych ulg i zniżek w wymiarze: 
1) 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Seniora 
2) 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Dużej Rodziny 
3) 10% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 
weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 
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