
ZARZĄDZENIE NR 52/21 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 10 maja 2021 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 (Dz. U. 2020 poz. 713 tj. 
z późn. zm.) 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. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 roku. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/21 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 10 maja 2021 r. 

OPŁATY PODSTAWOWE ZA KORZYSTANIE Z BASENU 

zmieniającego Zarządzenie Nr 54/20 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 

OPŁATY PODSTAWOWE ZA KORZYSTANIE Z BASENU 

A.  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – SEZON* 

(obowiązują w okresie od 15 maja do 15 września) 

rodzaj biletu  Dni robocze Sobota / Niedziela / Święta 
normalny (1 h) 16 zł 18 zł 
normalny (2 h) 27 zł 31 zł 
normalny (3 h) 38 zł 44 zł 
normalny (6 h) 65 zł 75 zł 
dopłata do biletu normalnego za 
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 

0,30 zł 0,35 zł 

ulgowy (1 h)¹ 11 zł 13 zł 
ulgowy (2 h)¹ 17 zł 21 zł 
ulgowy (3 h)¹ 28 zł 34 zł 
ulgowy (6h)¹ 45 zł 50 zł 
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie 
pobytu: 1 osoba / 1 minuta 

0,20 zł 0,25 zł 

indywidualny² – dzieci do 10 roku życia 
(dot. mieszkańców gminy) 

 Gratis 

indywidualny² - dzieci do 3 roku życia  Gratis 
indywidualny² – opiekun grupy 
zorganizowanej 

 Gratis 

indywidualny² – weteran / weteran 
poszkodowany 

 Gratis 

B.  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z BASENU – POZA SEZONEM* 

(obowiązują w okresie od 16 września   do 14 maja ) 

rodzaj biletu  Dni robocze Sobota / Niedziela / Święta 
normalny (1 h) 11 zł 13 zł 
normalny (2 h) 17 zł 21 zł 
normalny (3 h) 28 zł 34 zł 
dopłata do biletu normalnego za 
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 

0,20 zł 0,25 zł 

ulgowy (1 h)¹ 8 zł 10 zł 
ulgowy (2 h)¹ 13 zł 17 zł 
ulgowy (3 h)¹ 21 zł 27 zł 
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie 
pobytu: 1 osoba / 1 minuta 

0,15 zł 0,20 zł 

indywidualny² – dzieci do 10 roku życia 
(dot. mieszkańców gminy) 

 Gratis 

indywidualny² - dzieci do 3 roku życia  Gratis 
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indywidualny² – opiekun grupy 
zorganizowanej 

 Gratis 

indywidualny² – weteran / weteran 
poszkodowany 

 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 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: 

- 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 2011r. 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 

*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 52/21 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 10 maja 2021 r. 

zmieniającego Zarządzenie Nr 54/20 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 

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 stawka 
normalny (1 h) 9 zł 
dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1 
osoba / 1 minuta 

0,15 zł 

ulgowy (1 h)¹ 7 zł 
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie pobytu: 1 
osoba / 1 minuta 

0,12 zł 

indywidualny² – dzieci do 10 roku życia  gratis 
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia 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  stawka 
normalny (1 h) 8 zł 
dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1 
osoba / 1 minuta 

0,13 zł 

ulgowy (1 h)¹ 6 zł 
dopłata do biletu ulgowego¹ za przedłużenie pobytu: 1 
osoba / 1 minuta 

0,10 zł 

indywidualny² – dzieci do 10 roku życia  gratis 
indywidualny² - dzieci do 3 roku życia 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. 
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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 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.  INNE OPŁATY 

podstawa naliczenia opłaty wysokość opłaty 
wydanie pierwszej karty oraz duplikatu karty 
„Termalna Karta Mieszkańca” 

10 zł 

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 3 do zarządzenia Nr 52/21 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 10 maja 2021 r. 

zmieniającego Zarządzenie Nr 54/20 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 

A.  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA 

rodzaj biletu  stawka 
normalny indywidualny 8 zł /50 min 
dopłata do biletu normalnego indywidualnego za 
przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 

0,16 zł / min 

ulgowy indywidualny¹ 6 zł / 50 min 
dopłata do biletu ulgowego indywidualnego¹ 0,12 zł / min 

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” 

Uwaga: 

ulgi wymienione w niniejszym załączniku lub innych załącznikach do zarządzenia Burmistrza 
Mszczonowa Nr 54/20nie 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 stawka 
wypożyczenie łyżew 5 zł 
wypożyczenie kasku (dzieci do 10 roku życia 
gratis) 

1 zł 

wynajem całego lodowiska 120 zł / godz. 
zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew 70 zł 
za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku 30 zł 
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