
 

 

ZARZĄDZENIE NR 477/22 

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie 

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 

Na podstawie § 2 i § 4 Uchwały XLI/1140/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego 

Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin 

uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2022 r. poz. 3127) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się cennik korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie 

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zwanego dalej MOSRiR w Szczecinie, 

stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, 

Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 161/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. 

poz. 1929). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Prezydent Miasta 

 

 

Piotr Krzystek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 listopada 2022 r.

Poz. 4951



Załącznik do zarządzenia Nr 477/22 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 27 października 2022 r. 

Cennik 

korzystania z gminnych obiektów sportowych będących 

w zarządzie MOSRiR w Szczecinie 

1. Kompleks Sportowy „Szczeciński Dom Sportu” 

Hotel SDS ul. Unisławy 29 

Lp. Rodzaj obiektu Zakres wykorzystania Czas Cena  

1. Pokój 3 osobowy z łazienką Wynajem (bez śniadania) 
 

1 doba/ pokój 

 

210 zł 

 

2. 
Pokój 2 osobowy z łazienką i 

WC 
Wynajem (bez śniadania) 

 

1 doba/ pokój 

 

160 zł 

3. Pokój 2 osobowy z łazienką Wynajem (bez śniadania) 1 doba/ pokój 

 

150 zł 

4. 
Opłata za przedłużenie pobytu 

o niepełną dobę 

Tylko dla gości hotelowych 

przedłużających pobyt w hotelu 

do godz. 20 w dniu 

zakończenia doby hotelowej 

 
 

½ ceny wynajmu za 

dobę 

5. Sala konferencyjna wynajem  1 godz. 70 zł 

Kompleks Sportowy ul. Wąska 16  

Lp. Rodzaj obiektu Zakres wykorzystania Czas Cena  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Basen 

 

50 m 

lub 

2 x 25m 

wynajem toru – trening 

przygotowanie do zawodów 1) 

 

wynajem toru – trening 

przygotowanie do zawodów 1) 

 

wynajem toru – zawody 1) 

 

wynajem toru – zawody 1) 

 

bilet indywidualny normalny 

 

bilet indywidualny ulgowy * 

 

bilet indywidualny program 

Szczecin Przyjazny Rodzinie** 

 

karnet basen normalny*** 

 

45 min. 

 

 

1 godz. 

 

 

45 min. 

 

1 godz.  

 

1 godz. 

 

1 godz. 

 

1 godz. 

 

 

12 godz. 

 

150 zł 

 

 

200 zł 

 

 

300 zł 

 

400 zł 

 

16 zł 

 

10 zł 

 

Zgodnie z zasadami 

funkcjonowania programu 

SPR** 

160 zł 
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karnet basen ulgowy*** 

 

karnet basen + sauna normalny*** 

 

karnet basen + sauna ulgowy*** 

 

wejście opiekuna do szatni 

12 godz. 

 

12 godz. /720 

min. 

 

12 godz. /720 

min. 

 

Do 30 min. 

powyżej 30 

min. 

100 zł 

 

150 zł 

 

 

100 zł 

 

 

Bez opłaty 

1 zł/ każda rozpoczęta 1 min. 

2. 
Basen 

wioślarski 
trening 

45 min. 

1 godz.  

30 zł 

40 zł 

3. 
Hala  

sportowa 

trening 

trening 

zawody sportowe 

zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

75 zł  

100 zł  

 2 200 zł  

 220 zł  

4 300 zł  

 450 zł  

 

 

4. Sala 

specjalistyczna 

bokserska 

trening 

trening 

zawody sportowe  

zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

75 zł  

100 zł  

1 100 zł  

110 zł  

 2 100 zł  

210 zł  

5. 
Siłownia 

sportowa 

wynajem/grupy 

wynajem/grupy 

 45min 

1 godz. 

75 zł 

100 zł 

6.  Siłownia ogólna 
wynajem/grupy 

wynajem/grupy 

 45min 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 

7. 
Siłownia 

specjalistyczna 

wynajem grupy 

wynajem grupy 

45 min 

1 godz. 

75 zł 

100 zł 

8. 
Sala 

rozgrzewkowa 

wynajem  
(tylko na podmiotów określonych w pkt. 

21 cennika) 

45 min. 

1 godz. 

3 zł 

4 zł  

9. 

Sala 

konferencyjna 

106 lub 107 

wynajem 

wynajem 

1 godz. 

1 doba 

100 zł  

1 000 zł  

10. 

Sala 

konferencyjna 

106 i 107 

wynajem 

wynajem 

1 godz. 

1 doba 

200 zł  

2 000 zł  

11. 
Sala VIP 

104 lub 105 

wynajem na czas zawodów w 

Kompleksie 

 

wynajem 

 

 

1 godz. 

w cenie wynajmu obiektu  

 

 

50 zł  

12. Składanie ringu 
  

3 000 zł 

Sale konferencyjne 106 i 707 wyposażone są w klimatyzację, stoły, krzesła, rzutnik oraz flipchart. 
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Odnowa biologiczna w Kompleksie Sportowym ul. Wąska 16 

L.p. Zabiegi 
Czas trwania 

zabiegu 
Cena  

1. Sauna bilet 60 minut 15 zł /1osoba 

2. Sauna cała (max 10 osób) 60 minut 150 zł  

3. Sauna 12 h (karnet) 720 minut 150 zł  

4. Sauna + siłownia (karnet - 10 wejść) nie dotyczy 170 zł 

5. Masaż wirowy duży 20 minut 30 zł  

6. Masaż wirowy kończyn dolnych 15 minut 16 zł  

7. Masaż wirowy kończyn górnych 15 minut 16 zł  

8. Masaż klasyczny 60 minut 110 zł  

9. Masaż klasyczny 40 minut 90 zł  

10. Masaż klasyczny 30 minut 70 zł  

11. Masaż klasyczny 20 minut 50 zł  

12. Masaż sportowy 60 minut 130 zł  

13. Masaż sportowy 40 minut 100 zł  

14. Masaż sportowy 30 minut 80 zł  

15. Masaż sportowy 20 minut 60 zł  

16. Masaż antycellulitowy 60 minut 130 zł 

17. Masaż antycellulitowy 40 minut 100 zł 

18. Masaż antycellulitowy 30 minut 80 zł 

19. Masaż antycellulitowy 20 minut 60 zł 

20. Drenaż limfatyczny  60 minut 100 zł  

21. Masaż limfatyczny podciśnieniowy 2 kończyn 45 minut 25 zł 

22. Masaż podwodny 10 minut 30 zł  

23. Masaż wirowy + podwodny 30 minut 40 zł  

24. Masaż bańką chińską 30 minut 70 zł  

25. Masaż relaksacyjny 60 minut 120 zł  

26. Masaż twarzy i głowy 30 minut 50 zł  

27. Masaż gorącymi kamieniami 80 minut 160 zł  

28. Interferencja 20 minut 12 zł  

29. Elektrostymulacja 15 minut 12 zł 

30. Laseroterapia 15 minut 12 zł 

31. Magnetoterapia 30 minut 12 zł  

32. Ultradźwięki 5 minut  14 zł  

33. Krioterapia 3 minuty 14 zł  

34. Galwanizacja 15 minut 12 zł  

35. Jonoforeza 15 minut 12 zł  

36. Diadynamik 10 minut 12 zł  

37. Prądy Kot’za 10 minut 12 zł  

38. Prądy Tens 20 minut 12 zł  

39. Terapia Skojarzeniowa  15 minut 12 zł 

40. Terapia falą uderzeniową 3 minuty 50 zł 

41. Fala uderzeniowa antycellulitowa 30 minut 120 zł  

42. Siłownia – wejścia indywidualne 

1 wejście 15 zł 

5 wejść 70 zł 

10 wejść 120 zł 
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43. Ćwiczenia z terapeutą indywidualne 60 minut 80 zł 

44. Ćwiczenia z terapeutą indywidualne 30 minut 50 zł 

45. Ćwiczenia z terapeutą indywidualne 20 minut 40 zł 

46. Terapia manualna 60 minut 90 zł  

47. Terapia manualna 30 minut 70 zł  

48.  Terapia manualna 20 minut 60 zł  

49. Diagnostyka pacjenta ok. 30 minut 60 zł 

50. Konsultacja fizjoterapeutyczna przed zabiegami ok. 15 minut 30 zł 

51. Kinesiotaping 1 aplikacja 35 zł 

52. 

 

 

Pakiet rehabilitacyjny 

45 minut 
(30 minut praca 

indywidualna z 

pacjentem oraz 1 

zabieg z zakresu 

hydroterapii, 

fizykoterapii lub 

kinesiology tapingu) 

80 zł 

53. 
Pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych (dot. poz. 5-41, 

43-48, 51-52) 
nie dotyczy 

9 zabiegów płatne 

100% ceny + 10-ty za 

1zł  

54. 
Blok dla sportowców (1 z zabiegów hydroterapii + 

sauna) do 5 osób  
60 minut 

85 zł 
(tylko dla podmiotów 

określonych w pkt. 21 

cennika) 

55. 
Blok dla sportowców (1 z zabiegów hydroterapii + 

sauna) do 15 osób 
90 minut 

170 zł 
(tylko dla podmiotów 

określonych w pkt. 21 

cennika) 

56. Bon upominkowy  50 zł 

Ceny dla posiadaczy Kart Seniora **** korzystających z zabiegów w Odnowie Biologicznej 

w Kompleksie Sportowym ul. Wąska 16  

L. p. Zabieg Czas trwania zabiegu Cena 

1. diadynamik 1 zabieg 10 min. 6 zł  

2. galwanizacja 1 zabieg 15 min. 6 zł  

3. interferencja 1 zabieg 20 min. 6 zł  

4. jonoforeza 1 zabieg 15 min. 6 zł  

5. prądy Kotz`a 1 zabieg 10 min. 6 zł  

6. prądy Tens 1 zabieg 20 min. 6 zł  

7. krioterapia 1 zabieg 3 min. 7 zł  

8. laseroterapia 1 zabieg 15 min. 6 zł 

9. magnetoterapia 1 zabieg 30 min. 6 zł  

10. terapia falą uderzeniową 1 zabieg 3 min. 35 zł 

11. elektrostymulacja  1 zabieg 15 min. 6 zł  

12. ultradźwięki 1 zabieg 5 min. 7 zł  

13. Terapia skojarzeniowa 1 zabieg 15 min. 6 zł 

14. Masaż wirowy kończyn górnych 1 zabieg 15 min. 8 zł  

15. Masaż wirowy kończyn dolnych 1 zabieg 15 min. 8 zł  

16. Masaż podwodny 1 zabieg 10 min. 15 zł 

17. Masaż wirowy duży 1 zabieg 20 min.  15 zł 
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* Bilet ulgowy przysługuje: 

1) dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 15 za okazaniem legitymacji szkolnej, 

2) osobom niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności; dotyczy także opiekuna, jeżeli 

jest wymieniony w orzeczeniu), 

3) osobom powyżej 65 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości. 

** Cennik biletów zgodny z zasadami programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, na podstawie Uchwały 

Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 

Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. 

Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1852 z 2013 r. poz. 179, 2860 i 4535, z 2014 r. poz. 391. 

oraz z 2015 r. poz. 3145). 

*** Karnet: 

1) ważność karnetu: 90 dni od dnia zakupu z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, 

2) opłata za wydanie karnetu 15 zł – zwrot na podstawie dowodu zakupu, 

3) po przekroczeniu całkowitego czasu pobytu w strefie płatnej, pobierana będzie dopłata proporcjonalna do 

przekroczonego czasu, 

4) środki niewykorzystane przepadają z chwilą utraty ważności karnetu, 

5) środki zgromadzone na karnetach wydanych do dnia 15 grudnia 2021 r., przepadają z dniem 31 grudnia 

2022 r. 

**** po okazaniu ważnej Szczecińskiej Karty Seniora wydanej w ramach programu „SZCZECIN 

PRZYJAZNY RODZINIE” na podstawie Uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 

2012r. w sprawie wprowadzenia na tereniemiasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE 

oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 1852 z 2013r. 

poz. 179, 2860 i 4535, z 2014r. poz. 391 oraz z 2015 r. poz. 3145). 

Opłaty parkingowe obowiązujące z tytułu korzystania z parkingu znajdującego się na terenie Kompleksu 

Sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie. 

Obiekt posiada godzinowy system naliczania opłaty parkingowej: 

1) pierwsze 15 minut jest bezpłatne - liczone od momentu wjazdu na parking a po ich przekroczeniu każda 

rozpoczęta godzina płatna 4 zł*****, 

2) dla osób wykupujących usługę w kasie Kompleksu Sportowego, posiadaczy kart lojalnościowych 

akceptowanych przez obiekt, postój w czasie korzystania z usługi w obiekcie oraz pierwsze 15 minut od 

momentu rozliczenia usługi jest bezpłatne, a po ich przekroczeniu każda rozpoczęta godzina płatna 

4 zł*****,  

3) abonament miesięczny parkingowy (1 miejsce parkingowe) tylko dla dzierżawców/najemców 

KompleksuSportowego oraz trenerów i instruktorów prowadzących na terenie Kompleksu Sportowego 

zajęcia sportowe w ramach zawartej z MOSRiR umowy na udostępnienie - cena 200 zł, 

4) opłata za wydanie karty parkingowej abonamentowej - 15 zł, 

Pozostałe opłaty: 

1) zgubienie biletu parkingowego - cena 40 zł/doba, 

2) zgubienie czytnika do otwierania szafki - cena 50 zł, 

3) zgubienie numerka do szatni - cena 20 zł, 

***** Opłaty nie dotyczą osób z niepełnosprawnością posiadających karty parkingowe, kierowców 

przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty oraz kierującego pojazdem należącym do 

placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3 w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą 

pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu. 
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2. Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa 38 

Lp. Rodzaj obiektu 
 

Zakres wykorzystania 
Czas 

 
Cena  

 

1. Boisko nr 1 główne  

z naturalną nawierzchnią  

treningi 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

400 zł 

 

2. 
Boisko nr 2 

ze sztuczną nawierzchnią z 

oświetleniem 

treningi 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

400 zł 

 

3.  
Małe boisko ze sztuczną 

nawierzchnią  

z oświetleniem 

treningi 1 godz. 100 zł 

3. Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza 17 

Lp. Rodzaj obiektu 
 

Zakres wykorzystania 
Czas Cena 

 

1. 

 

Sala do gier sportowych 

trening 

trening  

mecze, zawody sportowe 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min. 

1 godz. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

 100 zł  

 120 zł 

 150 zł 

3 500 zł 

 570 zł 

4 000 zł 

 

 2.  

 

Sala do gimnastyki artystycznej 

trening 

trening 

mecze, zawody sportowe 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min 

1 godz. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

 100 zł  

 120 zł 

 150 zł 

1 500 zł 

 570 zł 

4 000 zł 

 

 3.  

 

Sala do szermierki 

trening 

trening 

mecze, zawody sportowe 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min. 

1 godz. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

 100 zł  

 120 zł 

 150 zł 

1 500 zł 

 570 zł 

4 000 zł  

4. Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski” al. Wojska Polskiego 246 

Lp. Rodzaj obiektu Zakres wykorzystania Czas 
 

Cena  

 

1. 
Zadaszony tor kolarski 

treningi 

zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

1 doba. 

 100 zł 

 200 zł 

 860 zł 

7 000 zł 

 

2. 
Sala treningowa 

trening 

zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

 1 doba. 

 160 zł 

 200 zł 

 600 zł 

7 000 zł 

3. Boiska piaszczyste 
trening 

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

80 zł 

 100 zł 

5. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ul. Nehringa 69 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  
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1. 

Boisko nr 1 

główne z naturalną nawierzchnią 

wraz z oświetleniem 

treningi 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

400 zł 

 

2. 

Boisko nr 2 

treningowe z naturalną 

nawierzchnią 

treningi 

mecze, zawody sportowe  

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 

400 zł 

3. 

Boisko nr 3 

małe ze sztuczną nawierzchnią wraz 

z oświetleniem 

treningi 

mecze, zawody sportowe  

1 godz. 

1 godz. 

 100 zł 

150 zł 

4. 
Hala namiotowa ze sztuczną 

nawierzchnią wraz z oświetleniem  treningi 1 godz. 150 zł 

6. Miejski Obiekt Sportowy ul. Bandurskiego 35 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

1. 
Boisko główne z naturalną 

nawierzchnią 

treningi 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

400 zł 

2. Sauna Grupy zorganizowane do 10 osób 1 godz. 100 zł 

7. Miejski Obiekt Sportowy ul. Kresowa 42 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

1. 
Boisko z naturalną nawierzchnią  

(z oświetleniem i szatniami)  

treningi 

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

350 zł 

450 zł 

2. 
Boisko ze sztuczną nawierzchnią  

(z oświetleniem i szatniami) 

treningi 

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

300 zł 

350 zł 

3. 

Boisko mini ze sztuczną 

nawierzchnią  

(z oświetleniem i szatniami) 

 

treningi 

 

1 godz. 

 

 150 zł 

4.  
Sauna wynajem/grupy zorganizowane 

do 6 osób 

1 godz. 120 zł 

5.  
Siłownia specjalistyczna 

(z szatniami) 

wynajem/grupy do 1-4 osób  

wynajem/grupy pow. 4 osób 

1 godz. 

1 godz. 

80 zł  

200 zł 

6. 

Sala konferencyjna  

(grupy zorganizowane  

do 50 osób) 

 z aneksem kuchennym 1 godz. 

8 godz. 

120 zł 

600 zł  

bez aneksu kuchennego 1 godz. 

8 godz. 

100 zł 

600zł 

 

 

8. Zespół Boisk Sportowych ul. Paproci 13 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena 

1. 
Boisko ze sztuczną nawierzchnią 

wraz z oświetleniem 

 

zgodnie z przeznaczeniem 

 

1 godz. 

 

100 zł 

2. 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią 

do koszykówki i siatkówki wraz 

z oświetleniem 

 

zgodnie z przeznaczeniem 

 

1 godz. 

 

80 zł 

9. Obiekt Sportowy - Skolwin ul. Stołczyńska 104 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

 

1. 

Boisko nr 1  

główne 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 
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z naturalną nawierzchnią imprezy komercyjne  1 godz. 400 zł 

 

2. 

Boisko nr 2  

treningowe 

z naturalną nawierzchnią wraz z 

oświetleniem  

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

100 zł 

150 zł 

400 zł  

 

3.  

Hala namiotowa ze sztuczną 

nawierzchnią wraz z 

oświetleniem 

treningi 
 

1 godz. 

 

150 zł 

10. Obiekt Sportowy – Załom Osiedle Kasztanowe 100 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

 

1. 
Boisko nr 1 główne 

z naturalną nawierzchnią 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

120 zł 

180 zł 

350 zł 

 

2. 

Boisko nr 2  

treningowe z naturalną 

nawierzchnią 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

100 zł 

150 zł 

350 zł 

11. Obiekt Sportowy – Jezierzyce ul. Topolowa 2 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

 

1. 

Boisko nr 1  

główne 

z naturalną nawierzchnią  

wraz z oświetleniem 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

180 zł 

220 zł 

400 zł 

12. Obiekt Sportowy – Wielgowo ul. Wesoła 1 BA 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

 

1. 
Boisko nr 1 główne  

z naturalną nawierzchnią  

wraz z oświetleniem 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 

400 zł 

 

 

 

13. Obiekt Sportowy – Bukowe ul. Pomarańczowa 31 

Lp. Rodzaj obiektu Zakres wykorzystania Czas Cena  

 

1. 
Boisko główne ze sztuczną 

nawierzchnią wraz z oświetleniem  

treningi  

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

2. Boisko wielofunkcyjne zgodnie z przeznaczeniem obiekt ogólnodostępny 

3.  
Boisko małe ze sztuczną 

nawierzchnią wraz z oświetleniem 

treningi  

mecze 

1 godz. 

1 godz. 

100 zł 

150 zł 

14. Boisko sportowe ul. Pawia 1  

 
Lp

. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

 

1. 
Boisko główne z naturalną 

nawierzchnią  

treningi  

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

250 zł 

400 zł 

2.  Sala konferencyjna (świetlica) bez wynajem  1 godz.  80 zł 
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aneksu kuchennego 

3.  
Sala konferencyjna (świetlica)  

z aneksem kuchennym  
wynajem 1 godz. 100 zł 

15. Boisko sportowe ul. Witkiewicza 72 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena 

1. 
Boisko ze sztuczną nawierzchnią  

wraz z oświetleniem 

treningi (całe boisko) 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

250 zł 

400 zł 

16. Hala Miejska ul. Twardowskiego 12b 

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena 

 

1. 

 

Hala Sportowa  

trening 

trening 

mecze, zawody sportowe 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne 

imprezy komercyjne 

45 min. 

1 godz. 

1 godz. 

1 doba 

1 godz. 

1 doba 

150 zł  

 200 zł 

 300 zł 

2 000 zł 

 500 zł 

5 000 zł 

2. Sala konferencyjna wynajem 1 godz. 60 zł 

17. Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska 20  

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena 

 

1. 
Stadion  

Lekkoatletyczny 

trening 

trening 

zawody sportowe 

45 min. 

1 godz. 

 1 godz.  

100 zł 

150 zł 

350 zł 

 

2. 

Hala 

specjalistyczna  

do lekkiej atletyki 

trening 

trening 

zawody sportowe 

 45 min. 

1 godz. 

 1 godz.  

150 zł 

200 zł 

350 zł 

3. Świetlica wynajem 1 godz. 50 zł 

18. Korty Tenisowe – al. Wojska Polskiego 127  

 

Lp. 

 

Godziny 

Sezon letni 
(maj-wrzesień) 

Cena 1 godzina za 1 kort 

Sezon zimowy 
(październik-kwiecień) 

Cena 1 godzina za 1 kort z 

oświetleniem 

Hala Tenisowa 

1. 
poniedziałek –piątek 

do 15.00 
50 zł 60 zł 

2. 
poniedziałek –piątek 

od 15.00 
60 zł 80 zł 

3. sobota-niedziela 50 zł 60 zł 

Korty ziemne 

4. 
poniedziałek –piątek 

do 15.00 
40 zł 60 zł 

5. 
poniedziałek –piątek 

od 15.00 
50 zł 

60 zł - z oświetleniem 
80 zł 

6. sobota-niedziela 
40 zł 

50 zł - z oświetleniem 

Sobota - 70 zł 

Niedziela - 60 zł 
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19. Obiekt sportowy przy ul. Arkońskiej  

 
Lp. 

 
Rodzaj obiektu 

 
Zakres wykorzystania 

 
Czas 

 
Cena  

1. 

Boisko przykryte halą 

namiotową pneumatyczną ze 

sztuczną nawierzchnią i 

oświetleniem  

treningi  

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

250 zł 

350 zł 

2. 

Boisko ze sztuczną 

nawierzchnią  

bez przykrycia  

treningi  

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

200 zł 

300 zł 

3.  
Boisko główne z naturalną 

nawierzchnią 

treningi 

mecze, zawody sportowe 

imprezy komercyjne  

1 godz. 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 

500 zł  

4.  

Boisko do futsalu/boiska do 

siatkonogi 

ze sztuczną nawierzchnią i 

oświetleniem 

treningi  

mecze, zawody sportowe 

1 godz. 

1 godz. 

150 zł 

200 zł 

5.  

Boisko piaskowe do gry w 

piłkę plażową lub siatkówkę 

plażową  

treningi  

mecze 

1 godz. 

1 godz. 

120 zł 

150 zł  

6. 

Mini boisko do gry w piłkę 

nożną ze sztuczną 

nawierzchnią 

treningi  1 godz. 50 zł  

7. Stoły do Teqball wynajem 1 szt.  1 godz. 10 zł  

8.  
Stanowisko do gry w bilarda 

piłkarskiego  
wynajem 1 szt. 1 godz. 15 zł  

9.  Street workout  wynajem  1 godz. 20 zł  

 

 

20. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Władysława Szafera 3/5/7 

WYDARZENIA KOMERCYJNE 
Liczba osób na 

wydarzeniu 
Dzień 

wydarzenia 
Dzień 

techniczny 

BUDYNEK A 

Hala widowiskowo-

sportowa  

 Imprezy targowe, 

wystawiennicze 
za dobę 

nie dotyczy 

25 000 zł 

12 500 zł 

Bankiety/komercyjne/ 

firmowe 
za dobę 30 000 zł 

Imprezy widowiskowo-

artystyczne (koncerty, 

spektakle) 

za dobę 

równa lub 

poniżej 3000 

osób 

35 000 zł 

powyżej 

3000 osób 
40 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym 

taneczne, będące imprezą 

masową 

za dobę 

równa lub 

poniżej 3000 

osób 

30 000 zł 

powyżej 

3000 osób 
40 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym 

taneczne, niebędące 

za dobę do 300 osób 18 000 zł 
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imprezą masową 

BUDYNEK C 

SALA TRENINGOWA 

Imprezy targowe, 

wystawiennicze, 

taneczne i inne imprezy 

komercyjne 

(z wyłączeniem imprez 

sportowych) 

godzina 

nie dotyczy 

800 zł 

2 000 zł 
za dobę 5 500 zł 

SALA 

KONFERENCYJNA 
Konferencje, szkolenia, 

prezentacje itp. 

1 godzina 300 zł 

nie 

dotyczy 

za dobę 2 000 zł 

TEREN 

ZEWNĘTRZNY 
Wynajem powierzchni 

za dobę/za 

m2/nie mniej 

niż 50 m2 

8 zł 

INNE 

Imprezy organizowane z 

udziałem Gminy Miasto 

Szczecin lub imprezy 

współfinansowane przez 

Gminę Miasto Szczecin 

Impreza wraz 

z 

przygotowani

em 

1,23 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania w energię elektryczną. 
  

WYDARZENIA KOMERCYJNE Z RABATEM 

 poza 

sezonem  

(lipiec-

sierpień) 

w dniach 

wtorek-

czwartek  

BUDYNEK A 

Hala widowiskowo-

sportowa  

 Imprezy targowe, 

wystawiennicze 
za dobę 15 000 zł 22 500 zł 

Bankiety/komercyjne/firmow

e 
za dobę 18 000 zł 27 000 zł 

Imprezy widowiskowo-

artystyczne (koncerty, 

spektakle) 

za 

dobę 

do 3000 os. 21 000 zł 31 500 zł 

pow. 3000 os. 24 000 zł 36 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

będące imprezą masową 

za 

dobę 

do 3000 os 18 000 zł 27 000 zł 

pow. 3000 os. 24 000 zł 36 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

niebędące imprezą masową 

za dobę 10 800 zł 16 200 zł 

BUDYNEK C 

SALA TRENINGOWA 

Imprezy targowe, 

wystawiennicze, taneczne 

i inne imprezy komercyjne 

(z wyłączeniem imprez 

sportowych) 

godzina 480 zł 720 zł 

za dobę 3 300 zł 4 950 zł 

SALA 

KONFERENCYJNA 
Konferencje, szkolenia, 

prezentacje itp. 

1 godzina 180 zł 270 zł 

za dobę 1 200 zł 1 800 zł 

TEREN 

ZEWNĘTRZNY 
Wynajem powierzchni 

za dobę/ nie mniej niż 

50 m2 
5 zł 7 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania w energię elektryczną.  
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 WYDARZENIA KOMERCYJNE 

Dla podmiotów wymienionych w pkt 21 cennika 
Najem hali  Dzień techniczny  

BUDYNEK A 

Hala widowiskowo-

sportowa  

 Imprezy targowe, wystawiennicze za dobę 

nie dotyczy 
 

nie dotyczy 
Bankiety/komercyjne/firmowe za dobę 

Imprezy widowiskowo-artystyczne 

(koncerty, spektakle) 
za dobę 12 000 zł 8 000 zł 

Imprezy sportowe lub rekreacyjne, w 

tym taneczne, będące imprezą masową 
za dobę 8 000 zł 6 000 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania 

w energię elektryczną. 
 

WYDARZENIA KOMERCYJNE Z RABATEM 
poza sezonem  

(lipiec-sierpień)  

w dniach 

wtorek-czwartek  

BUDYNEK A 

Hala widowiskowo-

sportowa  

 Imprezy targowe, 

wystawiennicze 
za dobę 15 000 zł 22 500 zł 

Bankiety/komercyjne/firmowe za dobę 18 000 zł 27 000 zł 

Imprezy widowiskowo-

artystyczne (koncerty, 

spektakle) 

za 

do

bę 

do 3000 

os. 
21 000 zł 31 500 zł 

pow. 

3000 os. 
24 000 zł 36 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

będące imprezą masową 

za 

do

bę 

do 3000 

os 
18 000 zł 27 000 zł 

pow. 

3000 os. 
24 000 zł 36 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

niebędące imprezą masową 

za dobę 10 800 zł 16 200 zł 

BUDYNEK C 

SALA TRENINGOWA 

Imprezy targowe, 

wystawiennicze, taneczne 

i inne imprezy komercyjne 

(z wyłączeniem imprez 

sportowych) 

godzina 480 zł 720 zł 

za dobę 3 300 zł 4 950 zł 

SALA 

KONFERENCYJNA 
Konferencje, szkolenia, 

prezentacje itp. 

1 godzina 180 zł 270 zł 

za dobę 1 200 zł 1 800 zł 

TEREN 

ZEWNĘTRZNY 
Wynajem powierzchni 

za dobę/ nie 

mniej niż 50 

m2 

5 zł 7 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania w energię elektryczną. 

 WYDARZENIA KOMERCYJNE 

Dla podmiotów wymienionych w pkt 21 cennika 
Najem hali  Dzień techniczny  

BUDYNEK A 

Hala widowiskowo-

sportowa  

 Imprezy targowe, 

wystawiennicze 
za dobę 

nie dotyczy nie dotyczy 

Bankiety/komercyjne/firmowe za dobę 
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Imprezy widowiskowo-

artystyczne (koncerty, spektakle) 
za dobę 12 000 zł 8 000 zł 

Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

będące imprezą masową 

za dobę 8 000 zł 

6 000 zł Imprezy sportowe lub 

rekreacyjne, w tym taneczne, 

niebędące imprezą masową(do 

300 osób) 

za dobę 8 000 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania 

w energię elektryczną. 

WYDARZENIA SPORTOWE  
Dla podmiotów 

wymienionych w 

pkt 21 cennika 

BUDYNEK A 
Hala widowiskowo-

sportowa  

Treningi oraz 

współzawodnictwo bez udziału 

publiczności 

1 godzina 1 000 zł 100 zł 

Trening otwarty 1 godzina 3 800 zł 2 500 zł 

Mecz wraz z przygotowaniem 

obiektu dla podmiotów 

wymienionych w pkt 1) 

mecz 10 000 zł 

nie dotyczy 

BUDYNEK C 
SALA TRENINGOWA 

Trening oraz współzawodnictwo 

bez udziału publiczności 
1 godzina 300 zł 

Trening otwarty z udziałem 

publiczności 
1 godzina 1000 zł 

Trening dla podmiotów 

wymienionych w pkt 1) 
1 godzina 100 zł 

Mecz dla podmiotów 

wymienionych w pkt 1) 
1 godzina 200 zł 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów obsługi sprzątającej, technicznej oraz udostępnienia zasilania 

w energię elektryczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1) wynajem tylko dla klubów sportowych i związków sportowych w rozumieniu rozdziału 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599). 

UWAGA: dla klubów trenujących na stałe na obiekcie istnieje możliwość ustalenia ryczałtu rocznego 

obejmującego najem pomieszczeń, najem hal na treningi i mecze. 

21. Za korzystanie z gminnych obiektów sportowych przez: 

1) mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Gminy Miasto Szczecin: organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność sportową, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego prowadzące 

działalność sportową, stowarzyszenia sportowe, 

2) kluby sportowe i związki sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Gminy Miasto 

Szczecin działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), 

3) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, których zadaniem statutowym jest m.in. prowadzenie 

działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, organizowanie imprez sportowych, 

rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenie działalności kulturalnej, organizowanie wydarzeń 

artystycznych, 

ustala się cenę w wysokości 20% ceny wynikającej z cennika*. 

* nie dotyczy Hali Widowiskowo-Sportowej w tabeli w zakresie: „wydarzenia komercyjne dla 

podmiotów wymienionych w pkt 21” i „wydarzenia sportowe dla podmiotów wymienionych w pkt 21”; imprez 

komercyjnych, sal konferencyjnych, saun, świetlic na pozostałych obiektach, odnowy biologicznej 
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w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16, Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 oraz pkt 7-

9 Obiektu sportowego przy ul. Arkońskiej. 

22. Za korzystanie z gminnych obiektów sportowych przez jednostki publiczne systemu oświaty, 

wymienione w art. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin ustala się cenę 

w wysokości 1,23 zł. Powyższe dotyczy basenu, hal, boisk na obiektach sportowych za wyjatkiem Hali 

Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera 3/5/7. 

23. Weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana 

poszkodowanego, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami 

państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 z późn. zm.). 

24. Cena za korzystanie z infrastruktury sportowej Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego oraz basenów 

i siłowni kompleksu sportowego „Szczeciński Dom Sportu” przez osoby posiadające aktualną kartę 

olimpijczyka wydaną przez MOSRiR wynosi 1,23 zł. 

25. W przypadku korzystania z ½ boiska lub podziału basenu 50m na dwa baseny po 25m cena wynosi 

50% ceny wynikającej z cennika. 

26. W przypadku korzystania z obiektów sportowych (hale, boiska) w czasie innym niż wymieniony 

w cenniku, cenę oblicza się proporcjonalnie do ceny wynikającej z cennika za 1 godz. korzystania z obiektu. 

Powyższe nie dotyczy Hali Widowiskowo-Sportowej przy u. Szafera 3/5/7. 

27. Wszystkie ceny usług wymienione w cenniku uwzględniają podatek od towarów i usług wynikający 

z odpowiednich przepisów. 
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