
Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia Prezesa Zarządu ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku

Nr 6/2018 z dnia 23.07.2018 r.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
na terenie KOMPLESU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku

§1
Cennik opłat podstawowych za korzystanie z obiektów sportowych:

Lp. Obiekt Rodzaj usługi Jednostka
czasu

Cena brutto Uwagi

1. Boisko ze sztuczną
nawierzchnią

- trening,
- sparing,
- mecz,
- inne rozgrywki

1.5h
1 mecz
1 mecz
1.5h / 1 mecz

100,00
200,00
200,00

od 500,00

-
-
-
- w zależności od imprezy i ilości 
godzin

2. Boisko z
nawierzchnią

naturalną

- trening,
- sparing,
- mecz,
- płyta główna,
- inne imprezy

1.5h
1 mecz
1 mecz
1 mecz
1.5h / 1 mecz

250,00
400,00
400,00
600,00

od 500,00

-
-
-
-
- w zależności od imprezy i ilości 
godzin

3. Płyta Główna (wraz z
bieżnią

lekkoatletyczną) 

Impreza 
okolicznościowa 
(sportowa, 
rekreacyjna, 
firmowa, itp.)

Na czas
imprezy

od 1000,00 Cena ustalana w zależności od 
imprezy i ilości godzin

4. Boisko do piłki
plażowej (w tym

wypożyczenie siatki)
1h 20,00 Opłata za boisko dla użytkowników 

indywidualnych lub grup 

5.
Boisko asfaltowe do

piłki ręcznej (na
potrzeby imprezy

sportowej,
rekreacyjnej,

kulturalnej, itp.)

Na czas
imprezy

od 500,00 Cena ustalana w zależności od 
imprezy i ilości godzin

6. Teren rekreacyjny
przy pasie

nadrzecznym (na
potrzeby imprezy

sportowej,
rekreacyjnej,

kulturalnej, firmowej,
rodzinnej, itp.)

Na czas
imprezy

od 100,00 Cena ustalana w zależności od 
imprezy i ilości godzin

7. Bieżnia
lekkoatletyczna

wokół płyty głównej
-

8. Parkingi i miejsca
wyznaczone do

postoju i parkowania

- bezpłatnie lub zgodnie
z cennikiem dla

danego parkingu.

§2
Cennik  opłat  za  korzystanie  z  obiektów  sportowych  dla  szkół  podstawowych,  gimnazjów,



stowarzyszeń oraz klubów sportowych (UKS) działających na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko:

Lp. Obiekt Rodzaj usługi Jednostka
czasu

Cena brutto Uwagi

1.
Boisko ze sztuczną

nawierzchnią
- trening,
- mecz,
- sparing

1.5h
1 mecz
1 mecz

od 30% do
45% stawki

podstawowej

Według ustalonego harmonogramu

2. Boisko z nawierzchnią
naturalną

Grupy 
młodzieżowe
- trening
- spotkanie ligowe

1.5h
mecz / sparing

od 30% do
45% stawki

podstawowej

Według ustalonego harmonogramu

3. Boisko z nawierzchnią
naturalną

Seniorzy
- trening
- spotkanie ligowe

1.5h
mecz / sparing

od 30% do
45% stawki

podstawowej

Według ustalonego harmonogramu

4. Pozostałe
od 30% do
45% stawki

podstawowej

Według ustalonego harmonogramu

§3
1. Dostępność do zaplecza sanitarnego uzgadniana będzie każdorazowo i udostępniana w

miarę możliwości organizacyjnych Kompleksu. 
2. W  przypadku  złych  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  użytkowanie

boisk  i  terenów  z  naturalną  nawierzchnią  trawiastą,  Zarządca  zastrzega  sobie  prawo  do
nieudostępniania  tych  terenów  użytkownikom.  Użytkownikowi  przysługuje  wówczas  zwrot
wniesionej płatności za korzystanie z tych obiektów. 


