ZARZĄDZENIE NR 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa w sprawie wysokości opłat i stawek oraz
wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul.
Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2021 poz. 559)
i § 1 pkt 8, § 2 Uchwały Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i związanych
z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2020r. poz. 3860), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie wysokości
opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów”
w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
3) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
4) Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 4 do
niniejszego zarządzenia.
5) Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 5 do
niniejszego zarządzenia.
6) Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 6 do
niniejszego zarządzenia.
7) Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 54/20 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią jak w załączniku Nr 7 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 15.05.2022 r.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

Id: ADE42961-831F-48AD-8ADF-E23F424F57E8. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
OPŁATY PODSTAWOWE ZA KORZYSTANIE Z BASENU
A. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – SEZON*
(obowiązują w okresie od 15 maja do 15 września)
rodzaj biletu
normalny (1 h)
normalny (2 h)
normalny (3 h)
normalny (6 h)
dopłata
do
biletu
normalnego
za
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta
ulgowy (1 h)¹
ulgowy (2 h)¹
ulgowy (3 h)¹
ulgowy (6h)¹
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
indywidualny² – dzieci do 10 roku życia
(dot. mieszkańców gminy)
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia
indywidualny²
–
opiekun
grupy
zorganizowanej
indywidualny² – weteran / weteran
poszkodowany
indywidualny² – Honorowy Obywatel gminy
Mszczonów / Zasłużony dla gminy
Mszczonów

Dni robocze
17 zł
30 zł
42 zł
70 zł
0,30 zł

Sobota / Niedziela / Święta
19 zł
36 zł
51 zł
80 zł
0,35 zł

12 zł
22 zł
30 zł
50 zł
0,20 zł

14 zł
26 zł
36 zł
55 zł
0,25 zł
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

B. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – POZA SEZONEM*
(obowiązują w okresie od 16 września do 14 maja )
rodzaj biletu
normalny (1 h)
normalny (2 h)
normalny (3 h)
dopłata
do
biletu
normalnego
za
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta
ulgowy (1 h)¹
ulgowy (2 h)¹
ulgowy (3 h)¹
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie
pobytu: 1 osoba / 1 minuta
indywidualny² – dzieci do 10 roku życia
(dot. mieszkańców gminy)
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia
indywidualny²
–
opiekun
grupy
zorganizowanej
indywidualny² – weteran / weteran
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Dni robocze
12 zł
22 zł
30 zł
0,20 zł

Sobota / Niedziela / Święta
14 zł
26 zł
36 zł
0,25 zł

9 zł
16 zł
24 zł
0,15 zł

11 zł
22 zł
30 zł
0,20 zł
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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poszkodowany
indywidualny² – Honorowy Obywatel gminy
Mszczonów / Zasłużony dla gminy
Mszczonów

Gratis

¹prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
- osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) – za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej, studenckiej
- emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia – za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji
emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
- osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom – za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
Uwaga:
ulgi wymienione w niniejszym załączniku lub innych załącznikach do zarządzenia Burmistrza
Mszczonowa Nr 54/20 nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości
przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.
² prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
- dzieciom w wieku do 10 roku życia pod opieką osoby dorosłej – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna
- opiekunom grup zorganizowanych – na podstawie oświadczenia i regulaminu grup zorganizowanych.
- dzieciom do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej za okazaniem ważnego dowodu osobistego osoby
dorosłej oraz oświadczenia opiekuna
- weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055³) – za okazaniem legitymacji weterana lub
weterana poszkodowanego
- innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów – za okazaniem
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania podstawie odrębnych przepisów lub
programu,
- Honorowy Obywatel gminy Mszczonów i Zasłużony dla gminy Mszczonów w rozumieniu UCHWAŁY
NR XXIII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. – za okazaniem
legitymacji „Honorowego Obywatela gminy Mszczonów” lub legitymacji „Zasłużonego dla gminy
Mszczonowów”
*nie dotyczy uczestników programu „Termalna Karta Mieszkańca”
C. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – GRUPY ZORGANIZOWANE:
Osoby korzystające z basenu w ramach grupy zorganizowanej ponoszą opłatę za bilet w wysokości
odpowiadającej 20 % wartości ceny podstawowej obowiązującej w danym okresie – zgodnie z przyjętym
regulaminem grup zorganizowanych.
D. INNE OPŁATY
podstawa naliczenia opłaty
wysokość opłaty
zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z
czytnikiem kodującym wydanym w związku z
korzystaniem z basenu³

100 zł

³opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną
opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „TERMALNA KARTY MIESZKAŃCA”
posiadających Termalną Kartę Mieszkańca (TKM)
A. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – SEZON
(obowiązują w okresie od 15 maja do 15 września z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godz. 17.00
– 21.00)

rodzaj biletu
normalny (1 h)
dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1
osoba / 1 minuta
ulgowy (1 h)¹
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie pobytu: 1
osoba / 1 minuta
indywidualny² – dzieci do 10 roku życia
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia

stawka
9 zł
0,15 zł
7 zł
0,12 zł
gratis
gratis

B. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – POZA SEZONEM
(obowiązują w okresie od 16 września do 14 maja z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godz. 9.00
– 21.00)

rodzaj biletu
normalny (1 h)
dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1
osoba / 1 minuta
ulgowy (1 h)¹
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie pobytu: 1
osoba / 1 minuta
indywidualny² – dzieci do 10 roku życia
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia

stawka
8 zł
0,13 zł
6 zł
0,10 zł
gratis
gratis

¹prawo do opłaty ulgowej przysługuje mieszkańcom gminy Mszczonów:
- osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) – za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej, studenckiej oraz karty TKM
- emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia – za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji
emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego oraz karty TKM
- osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom – za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego oraz karty TKM
Uwaga:
ulgi wymienione w niniejszym załączniku lub innych załącznikach do zarządzenia Burmistrza
Mszczonowa Nr 53/20 nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości
przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.
² prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
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- dzieciom w wieku do 10 roku życia pod opieką osoby dorosłej – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna oraz karty TKM
- dzieciom do 3 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania pod opieką osoby dorosłej za okazaniem
ważnego dowodu osobistego osoby dorosłej oraz oświadczenia opiekuna oraz karty TKM
C. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU I LODOWISKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
MSZCZONÓW PODACZS FERII ZIMOWYCH I LETNICH

podstawa opłaty
realizacja akcji „lato w mieście” na basenie¹
realizacja akcji „zima w mieście” na lodowisku¹

stawka opłaty
4 zł /1h każdy uczeń
2 zł /1h każdy uczeń

¹akcje realizowane zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez
Uwaga:
Uczeń jest dodatkowo zobowiązany uiścić opłatę za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska
z czytnikiem kodującym na basenie, łyżew lub kasku na warunkach określonych w załącznikach nr 1 i 3 do
zarządzenia nr 54/20 Burmistrza Mszczonowa
D. INNE OPŁATY

podstawa naliczenia opłaty
wysokość opłaty
wydanie pierwszej karty oraz duplikatu karty 10 zł
„Termalna Karta Mieszkańca”
zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska 100 zł
z czytnikiem kodującym wydanym w związku
z korzystaniem z basenu³
³opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną
opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
A. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA

rodzaj biletu
stawka
normalny indywidualny
8 zł /50 min
dopłata do biletu normalnego indywidualnego za 0,16 zł / min
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta
ulgowy indywidualny¹
6 zł / 50 min
dopłata do biletu ulgowego indywidualnego¹
0,12 zł / min
indywidualny² – Honorowy Obywatel gminy Mszczonów / Gratis

10 zł /50 min
0,20 zł/ min
8 zł / 50 min
0,15 zł / min

Zasłużony dla gminy Mszczonów

Korzystający ma 10 min bezpłatnego czasu na przygotowanie się do wejścia na lodowisko.
¹prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
- osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) – za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej, studenckiej
- emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia – za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji
emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
- osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom – za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
- uczestnikom programu „Termalna Karta Mieszkańca” – za okazaniem karty „Termalna Karta Mieszkańca”
² prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
- Honorowy Obywatel gminy Mszczonów i Zasłużony dla gminy Mszczonów w rozumieniu UCHWAŁY
NR XXIII/187/20 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. – za okazaniem
legitymacji „Honorowego Obywatela gminy Mszczonów” lub legitymacji „Zasłużonego dla gminy
Mszczonowów”
Uwaga:
ulgi wymienione w niniejszym załączniku lub innych załącznikach do zarządzenia Burmistrza
Mszczonowa Nr 54/20 nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości
przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.
B. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA – GRUPY ZORGANIZOWANE:
Osoby korzystające z lodowiska w ramach grupy zorganizowanej ponoszą opłatę za bilet w wysokości
odpowiadającej 20 % wartości ceny podstawowej obowiązującej w danym okresie – zgodnie z przyjętym
regulaminem grup zorganizowanych.
C. POZOSTAŁE OPŁATY

podstawa opłaty
wypożyczenie łyżew
wypożyczenie kasku (dzieci do 10 roku życia
gratis)
wynajem całego lodowiska
zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew
za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku
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5 zł 6 zł
1 zł
120 zł / godz. 130 zł/godz.
70 zł
30 zł
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
KARNETY ABONAMENTOWE
Ustala się następujące ceny karnetów abonamentowych uprawniających do wstępu na basen lub
lodowisko obiektu „Termy Mszczonów”:

rodzaj karnetu
miesięczny (30 – dniowy)
miesięczny (30 dniowy)
kwartalny (90 – dniowy)
kwartalny (90 – dniowy)
roczny (365 – dniowy)

środki na karnecie
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł
400 zł

cena karnetu
80 zł
120 zł
160 zł
240 zł
320 zł

Uwagi dodatkowe:
1. osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł;
2. ustala się do wszystkich karnetów okres karencji 30 dni podczas, którego środki zgromadzone na
karnecie nie przepadają; w okresie karencji nie można korzystać ze środków pozostałych na karnecie;
3. opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności karnetu o 30 dni od ostatniego dnia jego ważności
wynosi 10 zł;
4. przedłużenie ważności karnetu możliwe jest w okresie jego ważności oraz okresie karencji;
5. wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości środków zgromadzonych na
karnecie;
6. odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osoby na basenie lub lodowisku;
7. jeśli po rozliczeniu czasu pobytu w obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentowym, dopłatę
należy uiścić gotówką;
8. w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności lub okresie karencji,
środki zgromadzone na jego koncie są przypisywane do ponowionego abonamentu;
9. po upływie okresu karencji karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść
Kompleksu Basenów Termalnych;
10. w przypadku, gdy abonament jest ponawiany, termin jego ważności liczy się od daty ostatniego
doładowania.
KARTY PODARUNKOWE

RODZAJ KARTY
Karta podarunkowa 50
Karta podarunkowa 100
Karta podarunkowa 150
Karta podarunkowa 200

CENA KARTY
50 zł
100 zł
150 zł
200 zł

Uwagi dodatkowe:
Według zatwierdzonego Regulaminu Kart Podarunkowych.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
POZOSTAŁE OPŁATY

podstawa opłaty
za korzystanie z depozytu
Bilet stowarzyszenie2
za korzystanie z sauny i groty solnej
za uczestniczenie w zajęciach aqua aerobic¹:
- opłata jednorazowa
- opłata miesięczna
- opłata miesięczna

stawka
5 zł
2 zł / godz./osoba + dopłat 0,03 zł / min.
2 zł / 2 godz.
20 zł – jednorazowy wstęp
50 zł - zajęcia 1 x w tygodniu
100zł – zajęcia 2 x w tygodniu

Wynajem miejsca parkingowego / kamper lub 30 zł/ doba 3
przyczepa campingowa /
Bilet – Pomoc Ukrainie
5 zł/h4
¹ uczestnik zajęć aqua aerobicu dodatkowo uiszcza opłatę za bilet wstępu według obowiązującej stawki
2

dotyczy stowarzyszeń działających na ternie Gminy Mszczonów

3

doba pobytowa trwa od 12 00 do 10 00 następnego dnia

4

bilet wstępu obejmujący usługi basenowe za okazaniem stosownego vouchera
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W OBIEKCIE „TERMY
MSZCZONÓW”
Reklama jednostronna – 60 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamowej
Reklama dwustronna – 90 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamowej
Neon reklamowy / reklama świetlna – 80 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni
reklamowej CENNIK OPŁAT ZA DYSTRYBUCJĘ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH POPRZEZ
UDOSTĘPNIENIE MIESJCA W OBIEKCIE „TERMY MSZCZONÓW”

Ilość ulotek
Od 1 do 1.000 szt.
Od 1.001 do 2.000 szt.
Od 2.001. do 3.000 szt.
Od 3.001 do 4.000 szt.
Od 4.001 do 5.000 szt.

Cena netto w PLN
dystrybucji materiałów reklamowych poprzez udostępnienie
miejsca na terenie obiektu „Termy Mszczonów”
300,00
550,00
750,00
900,00
1.000,00

CENNIK OPŁAT ZA DYSTRYBUCJĘ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH PRZEZ KASJERA
W OBIEKCIE „TERMY MSZCZONÓW”

Ilość ulotek
Od 1 do 1.000 szt.
Od 1.001 do 2.000 szt.
Od 2.001. do 3.000 szt.
Od 3.001 do 4.000 szt.
Od 4.001 do 5.000 szt.

Cena netto w PLN
bezpośredniej dystrybucji materiałów reklamowych przez
pracownika kas połączonej ze sprzedażą usług świadczonych przez
obiekt „Termy Mszczonów”
450,00
700,00
900,00
1.050,00
1.150,00
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Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 29/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Nazwa opłaty
Wypożyczenie roweru
Wypożyczenie nart biegowych
Kaucja za wypożyczenie roweru
Kaucja za wypożyczenie kompletu do narciarstwa biegowego

Cena
20 zł za dzień
20 zł za dzień
100 zł*
50 zł

*w przypadku rodzin - kaucja pobierana od jednego opiekuna.
Kaucja dla grup zorganizowanych (min. 10 osób) - 25% należnej kwoty
Opłaty w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia:

Nazwa opłaty
Rower dla dorosłych
Rower dla dzieci
Linka zabezpieczająca
Oświetlenie
Fotelik dziecięcy
Kosz
Kask
Licznik
Pompka rowerowa
Sakwa na bagażnik
Komplet kluczy
Narty biegowe - 1 para
Buty narciarskie
Kijki do nart biegowych
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Cena
700 zł
650 zł
10 zł
5 zł
120 zł
25 zł
50 zł
18 zł
5 zł
40 zł
7 zł
250 zł
150 zł
100 zł
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