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JAK SKORZYSTAĆ Z OBIEKTÓW OSIR?  

 

Kompendium wiedzy  

dla klubów sportowych, organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów. 

 

 

I. REGULACJE PRAWNE: 

Zasady korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zostały w ujęte  

w następujących aktach prawnych: 

 Zarządzenie nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

określania sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Suwałki; 

 Zarządzenie Nr 60/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach  

z dnia  29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z urządzeń  

i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, z wyłączeniem Aquaparku. Zarządzenie 

ma zastosowanie do następujących obiektów i urządzeń: 

 hala i ścianka wspinaczkowa (ul. Wojska Polskiego 2) - załącznik nr 1  

 pływalnia, siłownia, solarium, wypożyczalnia rowerów (ul. Wojska Polskiego 2)  

w załącznik nr 2; 

 stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe (ul. Wojska Polskiego 17) - załącznik nr 3; 

 korty tenisowe o syntetycznej nawierzchni trawiastej (ul. Zastawie 38a) - załącznik nr 4; 

 Hostel ,,Wigry” (ul. Zarzecze 26) - załącznik nr 5; 

 stadion piłkarski (ul. Zarzecze 26) - załącznik nr 6; 

 Eurocamping (ul. Zarzecze 26) - załącznik nr 7; 

 Przystań Stary Folwark (Stary Folwark 55D) – część noclegowa - załącznik nr 8; 

 Przystań Stary Folwark (Stary Folwark 55D) - nabrzeże i pole namiotowe, sprzęt 

pływający – wypożyczenie - załącznik nr 9; 

  usługi inne w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10; 

  transport w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11.  

 Zarządzenie Nr 61/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach  

z dnia  29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Cennika usług oferowanych w Aquaparku 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach; 

 Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 

30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia cennika powierzchni reklamowych Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Suwałkach. 

 

II. KIEDY I KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA LUB ZWOLNIENIE? 

W § 4 Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 r.  zostały 

określone zasady stosowania przy wnoszeniu opłaty należnej przez podmioty korzystające  

z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 
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1. ULGI 

Wysokość opłaty należnej za korzystanie z obiektów/urządzeń OSiR może zostać 

pomniejszona, jeżeli przemawia za tym ważny interes Miasta Suwałki, z dwóch w dwóch 

powodów: 

a)   ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, tj. gdy podmiot realizując zadania 

publiczne świadczy na bazie obiektu/urządzenia usługi: 

 statutowe w zakresie kultury fizycznej (nieodpłatnie – o 10%, wyłącznie na rzecz 

dzieci i młodzieży – o 10%, wyłącznie na rzecz mieszkańców Suwałk – o 10%) 

łącznie maksymalnie o 30%; 

 statutowe w zakresie kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie 

sportowym w grach zespołowych reprezentując Miasto Suwałki w rozgrywkach 

ogólnopolskich w kategorii seniora na poziomie, co najmniej I ligi – o 90% , a II ligi 

– o 70%; 

 statutowe w zakresie kultury fizycznej i realizuje szkolenie sportowe grup 

dziecięcych/ młodzieżowych w oparciu o porozumienie z organizacją 

pozarządową/podmiotem, o którym mowa pod lit. b), odpowiednio – o 90% lub  

o 70%; 

 organizując imprezy o charakterze charytatywnym lub patriotycznym, uzgodnione 

z Prezydentem – o 90%; 

b) ze względu na rodzaj podmiotu: 

 poradnia medycyny sportowej – do 30 %; 

 publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Suwałkach – do 70%; 

 działający na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności w zakresie 

ratownictwa medycznego i obronności, wykonujący dodatkowo na rzecz Miasta 

nieodpłatnie zadania publiczne, w tym związane z organizacją miejskich obchodów 

świąt państwowych/ regionalnych/ miejskich oraz rocznic historycznych – do 70%; 

 drużyny harcerskie działające na terenie Suwałk, realizujące zadania statutowe  

– do 90%; 

 jednostki organizacyjne Miasta i instytucje kultury mające siedziby w Suwałkach  

– do 90%;  

2. ZWOLNIENIA 

W §5 Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 r. zostały 

określone zasady zwolnień z opłaty należnej za korzystanie z obiektów/urządzeń Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach.  

Zgodnie z ww. aktem z wnoszenia opłaty należnej może zostać zwolniony podmiot: 

a) który świadczy usługi statutowe na bazie obiektu/urządzenia, a przemawia za tym ważny 

interes Miasta i realizując zadania własne Miasta, w oparciu o stosowną umowę, 

uczestniczy jednocześnie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 

w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące; 

b) który świadczy usługi statutowe na bazie obiektu/urządzenia, a przemawia za tym ważny 

interes Miasta  i realizując zadania własne Miasta, w oparciu o stosowną umowę lub 

w oparciu o umowę na współorganizację zadania zawartą z jednostka udostępniającą, 

organizuje wydarzenie adresowane do mieszkańców Suwałk i innych osób, które zostało 

objęte patronatem Prezydenta; 

c) który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkołach 

prowadzonych przez Miasto; 
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d) jeśli obiekt/urządzenie, z którego podmiot korzysta, powstał w wyniku realizacji inwestycji 

współfinansowanych ze środków Funduszu Kultury Fizycznej, bądź z innych źródeł 

zewnętrznych, jest niezbędny do wykonywania zadań publicznych realizowanych na 

podstawie umów zawartych przez Miasto z polskimi/okręgowymi związkami zawartych  

w umowach/porozumieniach dotyczących realizacji i współfinansowania danej 

inwestycji/danego zadania publicznego; 

e) z wnoszenia opłaty należnej zwalnia się jednostki udostępniające oraz Żłobek Miejski 

w Suwałkach i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w przypadku realizacji na bazie 

obiektu/urządzenia usług statutowych, zwolnienie nie dotyczy kosztów z tytułu pracy 

kierowcy i zakupu paliwa. 

 

III. UMOWA NA KORZYTANIE Z OBIEKTÓW: 

 

Z uwagi na fakt, iż OSiR jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałk i jednocześnie jednostką 

sektora finansów publicznych, korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie 

umowy. 

Zasady zawierania umów zostały określone § 7 Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta 

Miasta Suwałk z 22 grudnia 2017 r.  

 

1. Ogólne zasady  

Obiekty i urządzenia nie są udostępniane podmiotom w czasie zajęć adresowanych do dzieci 

i młodzieży realizowanych w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych oraz innych zajęć 

realizowanych przez jednostki udostępniające, w tym programowych zajęć sekcji sportowych 

jednostek udostępniających. 

Jednostki udostępniające mogą udostępniać obiekty/urządzenia na cele współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży bądź na imprezy objęte patronatem Prezydenta. 

Przy zawieraniu umów pierwszeństwo przysługuje podmiotom organizującym zajęcia, 

zawody i imprezy adresowane do dzieci i młodzieży uczących się w Suwałkach, po spełnieniu 

jednego z niżej wymienionych warunków według poniższej kolejności: 

zadanie realizowane przez podmiot jest zadaniem publicznym, współfinansowanym przez 

Miasto Suwałki; 

a) impreza/wydarzenie jest ujęte w kalendarzu polskiego związku sportowego, objęte jest 

patronatem Prezydenta lub współorganizatorem imprezy/wydarzenia jest jednostka 

udostępniająca lub inna jednostka organizacyjna miasta; 

b) w przypadku, gdy o dany obiekt/urządzenie ubiega się więcej niż jeden podmiot, 

pierwszeństwo przysługuje temu podmiotowi, które realizuje zadanie publiczne  

i spełnia większą liczbą nw. warunków: 

 na podstawie umowy zawartej z Miastem lub przez Miasto z polskim/okręgowym 

związek sportowym lub inną instytucją szczebla centralnego, 

 na rzecz dzieci i młodzieży, 

 w zakresu sportu uznanego w Suwałkach za wiodący, 

 nie korzysta z tego typu miejskiego obiektu/urządzenia w danym roku.  
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2. Terminy  

Podmiot ubiegający się o udostępnienie danego obiektu lub urządzenia zobowiązany jest 

złożyć stosowny wniosek (pisemnie lub drogą elektroniczną).  

Wniosek jest rozpoznawany i oceniany przez właściwą komórkę merytoryczną OSiR pod 

kątem Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z 22 grudnia 2017 r. niezwłocznie 

i/lub w terminie wzajemnie uzgodnionym z podmiotem wnioskującym. 

Umowę na korzystanie z danego obiektu/urządzenia zawiera się maksymalnie na okres 3 lat. 

3. Wymagania formalne: 

Warunkiem podpisania umowy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach jest 

przedstawienie przez organizację pozarządową oryginału lub poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii aktualnego wypisu z rejestru, innego niż Krajowy Rejestr Sądowy, lub 

ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127, 

poz. 857) i ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r.  prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 

poz. 104). 

Osobami upoważnionymi do zawarcia umowy ze strony OSiR jest Dyrektor, zaś ze strony 

wnioskujących podmiotów ich należycie umocowani przedstawiciele. 

Umowa dotycząca korzystania z obiektów lub urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach zawiera co najmniej (essentialia negotti): 

 oznaczenie stron, 

 datę zawarcia, 

 przedmiot umowy, 

 prawa i obowiązki stron, 

 określenie opłaty należnej, 

 zastosowane zniżki/zwolnienia/marże, 

 postępowanie w przypadku nieuregulowania w terminie płatności, 

 czas trwania, 

 możliwości rozwiązania, w tym terminu wydania przedmiotu umowy w stanie 

niepogorszonym, 

 określenie daty wejścia w życie.   

 

 


