
ZARZĄDZENIE NR 2380/2023 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/518/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam ceny i opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, z zastrzeżeniem § 2. 

2. Zapisy regulaminowe do Wykazu cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu określa 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wysokość cen i opłat, o których mowa w ust. 1 określone zostały w wykazach stanowiących 
załączniki nr 2 - 5 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu może wnioskować o obniżenie cen 
i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w związku z prowadzonymi przez jednostkę 
akcjami promocyjnymi, mającymi na celu zwiększenie atrakcyjności zarządzanych obiektów oraz 
liczby osób z nich korzystających.  

2. Wprowadzanie obniżek cen i opłat, o których mowa w ust. 1 wymaga mojej zgody. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 1265/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 maja 2021 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. 
 wz. Prezydenta Miasta 

Dawid Wacławczyk 
Zastępca Prezydenta 

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2380/2023

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykaz cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - zapisy regulaminowe

1. Niniejszy wykaz określa: 

1) wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu;

2) podmioty uprawnione do zniżek;

2. Ceny i opłaty określone w wykazie zawierają podatek VAT.

3. Niniejszy wykaz nie dotyczy imprez organizowanych i współorganizowanych przez Ośro-

dek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 

4. Posiadaczom raciborskich kart „Rodzina+” przysługuje zniżka w wysokości 50% za korzy-

stanie z: lodowiska, basenu przy ul. Markowickiej 1, kręgielni, otwartych kortów teniso-

wych oraz hali kortowej. 

5. Posiadaczom raciborskich kart „Senior 60+” przysługuje zniżka w wysokości 50% za korzy-

stanie z: lodowiska, basenu przy ul. Markowickiej 1, kręgielni, otwartych kortów teniso-

wych oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 hali kortowej. 

6. Zniżka w wysokości 50% za udostępnienie na cele sportowe hali „Arena Rafako”, stadionu

głównego, otwartych kortów tenisowych (z wyłączeniem hali kortowej) i kręgielni może zo-

stać udzielona:

1) uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

2) klubom sportowym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz jednostkom działającym na pod-

stawie ustawy prawo oświatowe,

3) osobom niepełnosprawnym,

4) zakładom  pracy,  które  zadeklarowały  na  podstawie  pisemnej  umowy  korzystanie

z obiektu co najmniej raz w tygodniu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

7. Zniżka w wysokości 50% za korzystanie z hali  kortowej może zostać udzielona klubom

sportowym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz jednostkom działającym na podstawie usta-

wy prawo oświatowe wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

8. Zniżki o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 mogą zostać udzielone wyłącznie w przypadku, gdy

wszyscy korzystający będą do nich uprawnieni.



9. Udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty wymaga okazania dokumentu potwierdzającego

prawo do ich otrzymania.

10. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się.

11. Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu orga-

nizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, objętych

współorganizacją Miasta Racibórz.

12. Zniżki za udostępnienie na cele sportowe hali „Arena Rafako” nie stosuje w przypadku ko-

rzystania z połowy hali.

13. Zniżki udzielane są wyłącznie podmiotom mającym siedzibę na terenie Miasta Racibórz

oraz mieszkańcom Raciborza.

14. Weterani i weterani poszkodowani za okazaniem odpowiedniej legitymacji, korzystają nie-

odpłatnie z obiektów w ramach wejść indywidualnych.

15. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Gminne jednostki organizacyjne Miasta korzy-

stają z obiektów wg. Decyzji Dyrektora OSiR.

16. Sytuacje nieprzewidziane w cenniku pozostawia się do decyzji Dyrektora OSiR-u.

17. Istnieje możliwość zawarcia umów na korzystanie z obiektów z podmiotami oferującymi

swoje usługi klientom instytucjonalnym.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2380/2023
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykaz cen i opłat  za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej bę-
dących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu zlokalizowanych przy

ul. Zamkowej 4

§ 1

Stadion lekkoatletyczny:
1) udostępnienie stadionu w celu organizacji zawodów 300,00 zł/ godz.
2) udostępnienie stadionu dla grup zorganizowanych w celach treningowych (maks. 25 osób)

a) stadion (bez murawy) 150,00 zł/ wejście
b) bieżnia (w cenie płotki i bloki startowe)  80,00 zł/ wejście
c) skok w dal (w cenie belka treningowa) 40,00 zł/ wejście
d) skok wzwyż (w cenie materac) 50,00 zł/ wejście
e) rzutnia treningowa (w cenie dyski, młoty, kule, oszczepy) 40,00 zł/ wejście
f) wejście dla mieszkańców Raciborza (bez udostępniania sprzętu) bezpłatnie

Boisko trawiaste
1) udostępnienie na mecz ligowy lub pucharu krajowego z widownią 1 400,00 zł/ mecz
2) udostępnienie na sparing z widownią     800,00 zł/ mecz
3) udostępnienie na trening/ rozgrywki grup młodzieżowych (maks. 2 szatnie)      400,00 zł/ mecz lub

trening (do 90 min.)         
Inne
1) Oświetlenie stadionu 

a) 100% 200,00 zł/ godz.
b) 50%  100,00 zł/ godz.

2) telebim 100,00 zł/ godz.
3) Strefa SPA dla grup korzystających ze stadionu (sauna + wanny) 100,00 zł/ godz.

Korty tenisowe otwarte
1) od poniedziałku do piątku:
- w godz. od 8.00 do 14.00 20,00 zł/ godz.
- w godz. od 14.00 do 20.00 30,00 zł/ godz.
2) w sobotę, niedzielę i święta w godz. od 8.00 do 20.00 30,00 zł/ godz.
3) oświetlenie 20,00 zł/ godz.

Hala kortowa:
1) w okresie marzec-październik - wejście jednorazowe 40,00 zł/ godz.
2) w okresie listopad-luty - wejście jednorazowe  80,00 zł/ godz.
3) w okresie listopad-luty - stała rezerwacja (płatne za każdy mies. z góry) 70,00 zł/ godz.
4) ogrzewanie na życzenie klienta (w okresie marzec-październik) 30,00 zł/ godz.

Kręgielnia
1) wstęp grup zorganizowanych (min. 15 osób)
pn-pt w godz. od 8.00 do 14.00 - 4 tory 3,00 zł/ os./ godz.
2) wejście indywidualnie codziennie w godz. od 17.00 do 22.00 30,00 zł/ tor/ godz.
3) udostępnienie kręgielni na wyłączność na cele
okolicznościowe wraz z 4 torami 150,00 zł/ godz.



Kajaki
1) udostępnienie kajaka (1 lub 2 os.) - w cenie kamizelki i wiosła 50,00 zł/ szt./ dzień
2) transport 50,00 zł + 3,00 zł/ km

Sala konferencyjna
Udostępnienie Sali konferencyjnej (H2Ostróg) 100,00 zł/ godz. 400,00 zł/ dobę



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2380/2023
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykaz cen i opłat  za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1

§ 1
1. Basen Obora

a) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, studenci do 26. roku 
życia, opiekunowie osób niepełnosprawnych (pon.-pt.)

7,00 zł 

b) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, studenci do 26. roku 
życia, opiekunowie osób niepełnosprawnych (sob.-niedz.)

8,00 zł

c) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup 
zorganizowanych (min. 15 os.)

6,00 zł

d) osoby powyżej 18. roku życia (pon.-pt.) 10,00 zł
e) osoby powyżej 18. roku życia (sob.-niedz.) 12,00 zł
f) emeryci, renciści (pon.-pt.) 8,00 zł
g) emeryci, renciści (sob.-niedz.) 10,00 zł
h) Osoby niepełnosprawne 5,00 zł

2. Kemping Obora
a) domek 4-osobowy (usługa noclegowa) 250,00 zł/ min. 1 dobę
b) domek 4-osobowy (usługa noclegowa) 220,00 zł/ min. 2 doby
c) domek 4-osobowy (usługa noclegowa) 190,00 zł/ min. 4 doby
d) miejsce dla przyczepy kempingowej 30,00 zł/ doba 
e) miejsce dla przyczepy bagażowej/ samochodu osobowego 10,00 zł/ doba
f) miejsce dla Kampera/ Busa 40,00 zł/ doba
g) miejsce pod namiot 25,00 zł/ doba
h) pobyt osoby dorosłej* 15,00 zł/ doba
i) pobyt dzieci i młodzieży do 18. roku życia* 8,00 zł/ doba
j) pobyt dzieci do 3. roku życia* bezpłatnie
k) pobyt zwierząt domowych (z wyjątkiem trzymanych w 

klatkach)
12,00 zł/ doba

l) udostępnienie wiaty piknikowej z grillem niedz.-czw. (do 20 
os.)

250,00 zł

m) udostępnienie wiaty piknikowej z grillem pt.-sob. w okresie 
wrzesień-maj (do 20 os.)

350,00 zł

n) udostępnienie wiaty piknikowej z grillem pt.-sob. w okresie 
czerwiec-sierpień (do 20 os.)

500,00 zł

o) udostępnienie wiaty piknikowej z grillem pon.-niedz. pow. 
20 os.

Cena podstawowa + 
10,00 zł za każdą do-
datkową osobę

p) miejsce pod ognisko w godz. od 8.00 do 17.00 25,00 zł/ godz.
q) miejsce pod ognisko po godz. 17.00
r) miejsce pod ognisko dla grup zorganizowanych

150,00 zł
100,00 zł/ godz.

3. Pozostałe
a) przyłącz energii 25,00 zł/ doba
b) przyłącz wody 15,00 zł/ doba
c) udostępnienie świetlicy 50,00 zł/ godz.
d) przechowanie bagażu (bagaż lub rzecz wartościowa) 24,00 zł/ doba/ szt.
e) pranie - udostępnienie pralki (proszek klienta) 20,00 zł/ pranie
f) udostępnienie grilla 5,00 zł/ szt./ doba



* nie dotyczy osób zakwaterowanych w domkach
4. Wypożyczenie roweru**

a) na godzinę 5,00 zł/ szt.
b) na dobę 30,00 zł/ szt.

5. Kary
a) brak zwrotu roweru Wg wyceny OSiR
b) uszkodzenie roweru Wg wyceny OSiR
c) uszkodzenie lub brak zwrotu pozostałego asortymentu Wg wyceny OSiR

** w cenie jest możliwość wypożyczenia kasku, kamizelki lub fotelika

§ 2
Osobom zakwaterowanym na kempingu oraz opiekunom grup zorganizowanych (maks. 1 op./ 15
os.) przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2380/2023
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wykaz cen i opłat  za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31

§ 1
1. Hala Sportowa Arena Rafako

a) udostępnienie hali na cele sportowe 120,00 zł/ godz. 1 200,00 zł/ dzień
b) udostępnienie hali od pon. do pt. do godz. 16.00

w okresie V-VIII
c) dopłata za każde kolejne rozpoczęte 30 min. 

udostępnienia hali na cele sportowe

70,00 zł/ godz.

50% ceny 
podstawowej

d) udostępnienie połowy hali na cele sportowe 60,00 zł/ godz.
e) udostepnienie hali na cele inne niż sportowe - 

niebiletowane
250,00 zł 2 500,00 zł/ dzień

f) udostepnienie hali na wydarzenie biletowane 350,00 zł 3 500,00 zł/ dzień
g) zabezpieczenie parkietu 300,00 zł
h) wejście na halę w okresie VII-VIII w dni robocze 

do godz. 18.00 (w przypadku braku rezerwacji)
5,00 zł/ os./ godz.

i) wynajęcie 1 boiska do badmintona 
(przygotowanie we własnym zakresie)

40,00 zł/ godz.

2. Świetlica. Udostępnienie: 
a) na cele okolicznościowe 100,00 zł/ godz.
b) na cele sportowe 30,00 zł/ godz.
c) podczas organizowanego wydarzenia 50,00 zł

3. Stołówka (bez kuchni). Udostępnienie: 
a) na cele okolicznościowe 30,00 zł/ godz.
b) podczas wydarzenia sportowego 50,00 zł

4. Hol. Udostępnienie:
a) dla klientów indywidualnych 10,00 zł/ os.
b) dla grup zorganizowanych 30,00 zł/ godz.

5. Pozostałe:
a) udostępnienie sauny na wyłączność 

(maks. 6 os.)
60,00 zł/ godz.

b) siłownia i fitness
 wstęp jednorazowy 12,00 zł/ os.
 wejście grupowe (powyżej 10 os.) 7,00 zł/ os.
 karnet łączny na siłownię i fitness ważny 1 

mies. od dnia zakupu
90,00 zł/ os.

 karnet łączny na siłownię i fitness ważny 3 
mies. od dnia zakupu

200,00 zł/ os.

c) tenis stołowy 10,00 zł/ stół/ godz.
d) współorganizacja wydarzenia przez OSiR 20,00 zł/ godz.

W przypadku, gdy udostępnienie hali sportowej „Arena Rafako” wiąże się z dodatkowym zużyciem
energii elektrycznej, w szczególności w związku z podłączeniem maszyn lub urządzeń, podmiot,
któremu udostępniono halę, zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowego zużycia energii
elektrycznej ustalonego na podstawie odczytu liczników dokonanego przed i po udostępnieniu hali.



§ 2
1) Miejsca noclegowe:
a) pokój 2-osobowy
b) pokój 3-osobowy
c) pokój 4-osobowy
d) nocleg w ramach grup zorganizowanych (min. 10 os.)

130,00 zł/ doba 
170,00 zł/ doba  
210,00 zł/ doba 
40,00 zł/ doba/ os.

2) Pomieszczenie tymczasowego zakwaterowania (do 2 os.)
a) każda kolejna os. w pokoju 

1 500,00 zł/ miesiąc
400,00 zł/ miesiąc



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2380/2023
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Cennik wstępu do H2Ostróg

1. Cennik pływalni z częścią rekreacyjną

Bilet
wstępu

Normalny Ulgowy Raciborskie karty: 
Senior 60+, Rodzina+

Rodzinny

1 godz. 2 godz. Cały
dzień

1 godz. 2 godz. Cały
dzień

1 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. Cały dzień

Pon.-Pt.
do 14.00

12,00 zł
25,00 zł 40,00 zł 12,00 zł 22,00 zł 35,00 zł 9,00 zł/ os. 13,00 zł/ os. 11,00 zł/ os. 18,00 zł/ os. 30,00 zł/ os.

Pon.-Pt.
od 14.00

15,00 zł

Soboty,
Niedziele,

Święta 
20,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 40,00 zł 13,00 zł/ os. 18,00 zł/ os. 14,00 zł/ os. 23,00 zł/ os. 35,00 zł/ os.

2. Cennik pływalni z częścią rekreacyjną oraz dostępem do strefy SPA

Bilet
wstępu

Normalny Ulgowy Raciborskie karty: 
Senior 60+, Rodzina+

Rodzinny

1 godz. 2 godz. Cały
dzień

1 godz. 2 godz. Cały
dzień

1 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. Cały dzień

Pon.-Pt.
do 14.00

15,00 zł
30,00 zł 50,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 40,00 zł 11,00 zł/ os. 15,00 zł/ os. 13,00 zł/ os. 20,00 zł/ os. 35,00 zł/ os.

Pon.-Pt.
od 14.00

18,00 zł

Soboty,
Niedziele,

Święta 

23,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 19,00 zł 30,00 zł 45,00 zł 14,00 zł/ os. 20,00 zł/ os. 18,00 zł/ os. 25,00 zł/ os. 40,00 zł/ os.



* Klient otrzymuje dodatkowo 10 minut na przebranie się. 
* Każda dodatkowa minuta pobytu (pon.-pt.) - 0,50 zł
* Każda dodatkowa minuta pobytu (sob.-niedz., święta) - 0,80 zł
* Każda minuta pobytu powyżej 10 min po zamknięciu obiektu – 2,00 zł

3. Bilet grupowy (pow. 10 os.) w cenie biletu ulgowego (na każde 10 os. opiekun gratis)

4. Dzieci do lat 3: wstęp 2,00 zł

5. Osoby niepełnosprawne i opiekunowie osób niepełnosprawnych (bilety wstępu 2 godz.):
Poniedziałek - Piątek (bez SPA): 6,00 zł 
Poniedziałek - Piątek (ze SPA): 10,00 zł 
Sobota - Niedziela i święta (bez SPA): 10,00 zł 
Sobota - Niedziela i święta (ze SPA): 15,00 zł 

6. Karnety
Wartość Rabat Cena zakupu Ważność

karnetu
50,00 zł 10% 45,00 zł 30 dni

100,00 zł 13% 87,00 zł 60 dni
200,00 zł 15% 170,00 zł 90 dni
300,00 zł 18% 246,00 zł 180 dni
500,00 zł 20% 400,00 zł 360 dni

7. Pozostałe:
1) Wynajęcie toru w basenie sportowym: 140,00 zł/ godz.
2) Wynajęcie toru w basenie do nauki pływania: 70,00 zł/ godz.
3) Opłata za wydanie karnetu: 5,00 zł
4) Opłata za zgubienie/uszkodzenie/zniszczenie transpondera/karty/kluczyka - wg wyceny OSiR
5) W czasie trwania zawodów pływackich lub innych imprez cena biletu wstępu wynosi 50% ceny podstawowej.
6) Wynajem (na podstawie umowy) toru w basenie sportowym/basenie rekreacyjnym krytej pływalni na okres minimum trzymiesięczny przez podmio-
ty zewnętrzne prowadzące działalność gospodarczą: 
a) tor w basenie sportowym i rekreacyjnym: 50% ceny podstawowej (za każdą rozpoczętą godzinę)
b) dzieci powyżej 3 lat oraz ich opiekunowie podczas grupowych lekcji pływania 8,00 zł/ godz.



c) pozostali 12,00 zł/ godz.
7) Wynajem toru nie zwalnia z opłat za korzystanie z pływalni.
8) Bilet ulgowy przysługuje uczniom do 19. roku życia, studentom do 26. roku życia, emerytom oraz rencistom.
9) Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są rodziny składające się z minimum trzech osób, z tym zastrzeżeniem, że minimum jedna,
a maksymalnie dwie są dorosłe, a pozostałe nie przekraczają 18. roku życia.
10) Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Racibórz, na podstawie stosownej umowy (min. trzymiesięcznej), obowiązuje stawka 80% cen-
nika wejść ulgowych.



 
Uzasadnienie 

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania urządzeń użyteczności publicznej będących 
w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu dostosowano wysokość cen i opłat, 
z uwzględnieniem szeregu ulg dla podmiotów z nich korzystających. Wprowadzono 
ujednolicone i przejrzyste dla użytkowników zapisy, które zostały ujęte w regulaminie do 
wykazu cen i opłat. Mając powyższe na uwadze nastąpiła konieczność podjęcia niniejszego 
zarządzenia. 
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