
CENNIK OPŁAT 
za wynajem powierzchni użytkowych, obiektów sportowych,  

terenów i urządzeń będących w trwałym zarządzie MOSiR Czeladź 
obowiązującym od 01 stycznia 2021 roku 

W oparciu o Regulamin określający zasad udostępniania obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz terenów zielonych będących w administrowaniu 
jednostek organizacyjnych  Gminy Czeladź, będącego załącznikiem do Uchwały 
Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008 roku, 
wprowadza się cennik opłat za wynajem lokali użytkowych, obiektów, terenów  
i urządzeń.  

Udostępnianie lokali na czas określony odbywać się będzie w oparciu o umowy 
cywilno – prawne określające rodzaj działalności jaka ma być prowadzona oraz 
wysokość opłat czynszowych podlegających corocznej waloryzacji wynikającej ze 
stopnia inflacji za dany rok. 

Podstawą wyceny stawek odpłatności stanowią koszty ponoszone na utrzymanie 
obiektów. 

1.  Hala Widowiskowo – Sportowa – Sala Główna 

2. Hala Widowiskowo – Sportowa – holl 

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie

3. Czeladzkie szkoły – lekcje WF nieodpłatnie rok szkolny

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Grupy rekreacyjne – mecze, treningi, 
turnieje

110,00 zł./godz.

6. Komercja – studniówki, zabawy, 
koncerty, targi, 180,00 zł./godz. do negocjacji

-  do 100 osób 3.000,00 zł./ doba do negocjacji

-  pow. 100 osób 4.300,00 zł./doba do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie



3. Hala Widowiskowo – Sportowa – Sala baletowa 

4. Hala Widowiskowo – Sportowa – Sala zapasów 

5. Hala Widowiskowo – Sportowa – Szatnie i łaźnie 

6. Boiska sportowe – naturalna nawierzchnia trawiasta 

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Komercja – wystawy, targi, kiermasze 60,00 zł./godz. do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Grupy rekreacyjne –  treningi, 25,00 zł./godz. do negocjacji

6. Komercja – wystawy, targi, 40,00 zł./godz. do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Grupy rekreacyjne –  treningi, 15,00 zł./godz. do negocjacji

6. Komercja - treningi 20,00 zł./godz. do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Grupy rekreacyjne –  treningi, szatnia 8,00 zł./godz. do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie



7. Boiska sportowe – sztuczna trawa 

Powyższe stawki zawierają należny podatek od towarów i usług VAT. 

Uwaga: stawki najmu pomieszczeń oraz boisk sportowych podlegają 
negocjacji w przypadku prospołecznego charakteru przedsięwzięcia oraz 
wniosku organizacji kulturalno sportowych działających na rzecz promocji 
miasta i regionu. 

2. Jednostki miejskie, służby mundurowe nieodpłatnie

4. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

5. Grupy rekreacyjne –  treningi, mecze 250,00 zł./godz. do negocjacji

6. Komercja – koncerty, eventy, 1500,00 zł./godz. do negocjacji

L.p. Użytkownicy Cena brutto Uwagi

1. Czeladzkie Kluby Sportowe nieodpłatnie

2. Czeladzkie szkoły nieodpłatnie

3. Zorganizowane grupy czeladzkie – 
Akcje Lato, Akcje Zima nieodpłatnie

4. Grupy rekreacyjne z Czeladzi 
                        z oświetleniem 
treningi, mecze, sparingi

150,00 zł./godz. 
250,00 zł./godz. do negocjacji

5. Grupy rekreacyjne spoza Czeladzi 
                        z oświetleniem  
treningi, mecze, sparingi

250,00 zł./godz. 
370,00 zł./godz. do negocjacji


