
                       
Załącznik nr 4 

Cennik 
 

STADION SPORTOWY „KUŹNICZKA” 
ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 
LP. POZYCJA 

   
ODBIORCA  CENA  

NETTO BRUTTO 
                                                    STADION   

1. PŁYTA GŁÓWNA / 1h 
zajęcia sportowe 
zorganizowane 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące działalności gospodarczej  

40 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

50 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – na cele niekomercyjne 60 zł  

2. PŁYTA GŁÓWNA / 1h 
niebiletowane zawody 
sportowe 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące działalności gospodarczej  

100 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

150 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – na cele niekomercyjne 200 zł  

3. PŁYTA GŁÓWNA / 1h 
biletowane zawody 
sportowe 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące działalności gospodarczej  

200 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

250 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – na cele niekomercyjne 300 zł  

4. WYNAJEM STADIONU 
W CAŁOŚĆ LUB CZĘŚCI 
na organizację imprez  

do 8 h na cele niekomercyjne 1000  zł  

ponad 8 h na cele niekomercyjne  1200 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – na cele komercyjne  1500 zł  

5. PŁYTA BOCZNA, 
BIEŻNIA I URZĄDZENIA 
LEKKOATLETYCZNE  
na organizację zajęć 
sportowych/ 1h 

gminne  jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe zarejestrowane na 
terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i nieprowadzące działalności gospodarczej  

10 zł  

pozostałe jednostki, stowarzyszenia i kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

20 zł  

osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – na cele niekomercyjne 30 zł  

6. BOISKO DO 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

rezerwacja  8 zł 

7. WYNAJEM SALKI 
FITNESS /1h 

 60 zł  

8. SALA 
KONFERENCYJNA/1h 

na cele niekomercyjne   20 zł 

na cele komercyjne  40 zł 

9. OŚWIETLENIE /1h   20 zł 

SAUNA 

10. BILET 
jednorazowego wejścia 

normalny poniedziałek – niedziela i święta  15 zł 

ulgowy Senior1 poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

ulgowy młodzieżowy/studencki2 poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

11. KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta  135 zł 

10 wejściowy Senior1 poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

10 wejściowy ulgowy 
młodzieżowy/ studencki2 

poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

12. WYNAJEM CAŁEJ 
SAUNY na zamówienie 

1 h poniedziałek – niedziela i święta  100 zł 

13. SIŁOWNIA + SAUNA wejście poniedziałek – niedziela i święta  20 zł 

SIŁOWNIA 

14. BILET 
jednorazowego wejścia 

normalny poniedziałek – niedziela i święta  10 zł 

ulgowy/Senior3 poniedziałek – niedziela i święta  8 zł 

siłownia + sauna poniedziałek – niedziela i święta  20 zł 



jednorazowego wejścia poniedziałek – niedziela i święta do 
godz. 13.00 

 7 zł 

15. KARNET 
miesięczny, imienny 

normalny – miesięczny, imienny poniedziałek – niedziela i święta  110 zł 

ulgowy/Senior3 poniedziałek – niedziela i święta  70 zł 

normalny – miesięczny, imienny poniedziałek – niedziela i święta do 
godz. 13.00 

 50 zł 

16. KARNET 
imienny 

10 wejściowy poniedziałek – niedziela i święta  90 zł 

3 miesięczny poniedziałek – niedziela i święta  300 zł 

POKOJE HOTELOWE 
17. POKÓJ jednoosobowy od osoby za nocleg  40 zł 

za każdy następny nocleg  35 zł 

dwuosobowy od osoby za nocleg  35 zł 

za każdy następny nocleg  30 zł 

dostawka za łóżko za nocleg  30 zł 

za każdy następny nocleg  25 zł 

grupy zorganizowane powyżej 8 
osób i 3 dni 

od osoby za nocleg  30 zł 

dostawka  20 zł 
 

1 dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe.  

2 dla młodzieży uczącej się i studentów w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek i status ucznia/studenta. 

3 dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży uczącej się w wieku od 18-26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu 

potwierdzającego status ucznia/studenta, oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe. 

 


