
Załącznik nr 4 

 

Wykaz cen i opłat na 2021 rok 
za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Lesznie 

STADION żużlowy im. Alfreda Smoczyka 
z boiskiem piłkarskim  
Leszno, ul. 17 Stycznia 68 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* wynajem stadionu z trybunami na imprezy  
   (mecze i treningi żużlowe, zgrupowania, inne imprezy) 

1 godz.  Cena umowna  
(indywidualne negocjacje) 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym kluby sportowe (mecze, treningi)  

rok Cena umowna1)   

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta) 
   z zapleczem socjalnym (zajęcia treningowe) - bez trybun 

1 godz. 275,00 zł 63,25 zł 338,25 zł5) 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (mecze biletowane i niebiletowane)  

2,5 godz. 630,00 zł 144,90 zł 774,90 zł5) 

STADION lekkoatletyczny 
z boiskiem piłkarskim  
Leszno, ul. 17 Stycznia 68 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie stadionu lekkoatletycznego   
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym kluby sportowe (mecze, treningi)  

rok Cena umowna1)   

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (treningi)  

1 godz. 275,00 zł 63,25 zł 338,25 zł 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (mecze biletowane i niebiletowane)  

2,5 godz. 630,00 zł 144,90 zł 774,90 zł 

* udostępnienie stadionu lekkoatletycznego z zapleczem 
    wstęp na zajęcia kultury fizycznej 

rok Cena umowna2)   

* wynajem stadionu lekkoatletycznego 
    kluby sportowe (zajęcia treningowe)  

rok Cena umowna1)   

* udostępnienie stadionu lekkoatletycznego  
    (zawody szkolne dla JST)  

1 godz. - - 250,00 zł 

* wynajem stadionu lekkoatletycznego z wyposażeniem 
    (zawody wojewódzkie i ogólnopolskie)  

1 godz. 370,00 zł 85,10 zł 455,10 zł 

* wynajem stadionu lekkoatletycznego bez wyposażenia 
    (treningi, zgrupowania, zawody)  

1 godz. 320,00 zł 73,60 zł 393,60 zł 

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH 
im. Zdzisława Adamczaka 

Leszno, ul. Górowska 49 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym kluby sportowe (mecze, treningi)  

Rok Cena umowna1)   

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (turnieje, imprezy zorganizowane)  

dzień 3.089,43 zł 710,57 zł 3.800,00 zł 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (treningi, turnieje)  

1 godz. 290,00 zł 66,70 zł 356,70 zł 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z zapleczem socjalnym (mecze biletowane i niebiletowane)  

2,5 godz. 650,41 zł 149,59 zł 800,00 zł 



* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)  
   z oświetleniem oraz zapleczem socjalnym (treningi, turniej)  

1 godz. 310,00 zł 71,30 zł 381,30 zł 

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta) 
   z oświetleniem oraz zapleczem socjalnym  
   (mecze biletowane i niebiletowane)  

2,5 godz. 731,71 zł 168,29 zł 900,00 zł 

* wynajem rzutni do rzutu młotem i dyskiem 
    kluby sportowe (zajęcia treningowe)  

Rok Cena umowna1)   

* wynajem rzutni do rzutu młotem i dyskiem 
   (treningi specjalistyczne, zgrupowania, zawody)  

1 godz. 30,00 zł 6,90 zł 36,90 zł 

„GRUNWALD”  
Boisko wielofunkcyjne  

Leszno, ul. Grunwaldzka  

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie boiska wielofunkcyjnego 
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* udostępnienie obiektu  
   (wstęp na zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

miesiąc Cena umowna2)   

* rezerwacja i wynajem boiska  
   (dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe)  

1 godz. 50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł 

* rezerwacja i wynajem boiska z oświetleniem  
   (dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe) 

1 godz. 60,00 zł 13,80 zł 73,80 zł 

„ORLIK 2012”  
Boiska sportowe 

Leszno, ul. Górowska 49 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie boisk ORLIK 
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* udostępnienie boisk ORLIK 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 85,00 zł4) 

* rezerwacja i wynajem boisk ORLIK 
   na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne 
   (dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe) 

1 godz. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł 

„ORLIK 2012”  
Boiska sportowe 

Leszno, ul. Łowiecka 33 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie boisk ORLIK 
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* udostępnienie boisk ORLIK 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 85,00 zł4) 

* rezerwacja i wynajem boisk ORLIK 
   na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne 
   (dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe) 

1 godz. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł 

„ORLIK 2012”  
Boiska sportowe 

Leszno, ul. Gen. Grota Roweckiego 20 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie boisk ORLIK 
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* udostępnienie boisk ORLIK 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 85,00 zł4) 

* rezerwacja i wynajem boisk ORLIK 
   na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne 
   (dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe) 

1 godz. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł 

  



SKATEPLAZA”  
im. Tomasza Staniewskiego 

Leszno, ul. Okrzei 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie obiektu 
   mieszkańcy Miasta Leszna 

- bezpłatnie   

* udostępnienie obiektu z zapleczem socjalnym  
   (wstęp na zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

miesiąc Cena umowna2)   

* wynajem obiektu z zapleczem socjalnym 
   (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

* wynajem obiektu z zapleczem socjalnym 
   (zgrupowania, zawody, imprezy)  

1 godz. 130,00 zł 29,90 zł 159,90 zł 

* wynajem skateparku 
   (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 65,00 zł 14,95 zł 79,95 zł 

* rezerwacja i wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną   
   nawierzchnią 
   (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy)  

1 godz. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł 

Hala widowiskowo-sportowa „TRAPEZ” 
im. Zbigniewa Białasa 

Leszno, ul. Zygmunta Starego 1 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie hali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 240,00 zł4) 

* wynajem hali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, turnieje, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 212,00 zł 48,76 zł 260,76 zł3) 

* wynajem hali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, turnieje, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 240,00 zł 55,20 zł 295,20 zł 

* wynajem hali z zapleczem socjalnym 
   (mecze)  

1 godz. 280,00 zł 64,40 zł 344,40 zł 

* wynajem hali z zapleczem socjalnym 
   (imprezy estradowe, targowe, inne)  

doba 6.097,56 zł 1.402,44 zł 7.500,00 zł 

Sala sportowa „ĆWICZNIA” 
im. Jana Pawlaka  

Leszno, ul. Gen. Grota Roweckiego 20 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* udostępnienie dużej sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 140,00 zł4) 

* udostępnienie małej salki z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 80,00 zł4) 

* wynajem dużej sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 125,00 zł 28,75 zł 153,75 zł3) 

* wynajem małej salki z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 75,00 zł 17,25 zł 92,25 zł3) 

* wynajem dużej sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 135,00 zł 31,05 zł 166,05 zł 

* wynajem małej salki z zapleczem socjalnym 
   (treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 80,00 zł 18,40 zł 98,40 zł 

Sala szermiercza  
Leszno, ul. Opalińskich 54 

Okres Netto Vat 23% Brutto 

* wynajem sali z zapleczem socjalnym 
   kluby sportowe (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

Rok Cena umowna1)   

* udostępnienie sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, zawody, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. - - 135,00 zł4) 



* wynajem sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 125,00 zł 28,75 zł 153,75 zł3) 

* wynajem sali z zapleczem socjalnym 
   (treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)  

1 godz. 130,00 zł 29,90 zł 159,90 zł 

Lodowisko 
Leszno, ul. 17 Stycznia 68 

Okres Netto 
VAT 8% 
Vat 23% 

Brutto 

* wynajem płyty lodowiska dla grup zorganizowanych 
   (sobota lub niedziela 8:00-9:00)  

50 min. 350,00 zł 80,50 zł 430,50 zł 

* bilet wstępu normalny  50 min.  11,11 zł 0,89 zł 12,00 zł 

* bilet wstępu ulgowy  50 min. 7,41 zł 0,59 zł 8,00 zł 

* bilet wstępu rodzinny na Kartę Dużej Rodziny 3+ 
   (dla rodzin wielodzietnych)  

dzień 4,63 zł 0,37 zł 5,00 zł 

* bilet wstępu normalny okresowy  
   (imienny) 10 wstępów 

500 min. 83,33 zł 6,67 zł 90,00 zł 

* bilet wstępu ulgowy okresowy  
   (imienny) 10 wstępów 

500 min. 55,56 zł 4,44 zł 60,00 zł 

* wypożyczenie łyżew  1 para 9,76 zł 2,24 zł 12,00 zł 

* wypożyczenie łyżew  
   (dla przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół, studentów) 

1 para 6,50 zł 1,50 zł 8,00 zł 

* ostrzenie łyżew własnych 1 para 9,76 zł 2,24 zł 12,00 zł 

Kręgielnia 
Leszno, ul. Strzelecka 9 

Okres Netto 
VAT 8% 
Vat 23% 

Brutto 

* udostępnienie 4 torów kręglarskich  1 godz.  - - 100,00 zł4) 

* wynajem kręgielni  
    kluby sportowe (zajęcia treningowe i turnieje)  

rok Cena umowna1)   

* wynajem kręgielni z 4 torami   Dzień 2.500,00 zł 575,00 zł 3.075,00 zł 

* wynajem kręgielni z 4 torami  (maksymalnie do 10 godz.) 1 godz.  162,60 zł 37,40 zł 200,00 zł 

* wynajem kręgielni z 2 torami   1 godz. 81,30 zł 18,70 zł 100,00 zł 

* wynajem sali bez torów kręglarskich 1 godz. 65,04 zł 14,96 zł 80,00 zł 

* bilet wstępu - od pn. do pt. 
   (25 rzutów) 

-  9,26 zł 0,74 zł 10,00 zł 

* bilet wstępu - od pn. do pt. 
   (1 tor do godz. 16:00) 

1 godz. 32,41 zł 2,59 zł 35,00 zł 

* bilet wstępu - od pn. do pt. oraz weekendy 
   (1 tor od godz. 16:00) 

1 godz. 41,67 zł 3,33 zł 45,00 zł 

* bilet wstępu - od pn. do pt. 
   (4 tory do godz. 16:00) 

1 godz. 101,85 zł 8,15 zł 110,00 zł 

* bilet wstępu - od pn. do pt. oraz weekendy 
   (4 tory od godz. 16:00) 

1 godz. 129,63 zł 10,37 zł 140,00 zł 

  



Pływalnia odkryta 
Leszno, ul. Strzelecka 9 

Okres Netto 
VAT 8% 
Vat 23% 

Brutto 

* bilet wstępu normalny dzień 6,48 zł 0,52 zł 7,00 zł 

* bilet wstępu ulgowy  dzień 4,63 zł 0,37 zł 5,00 zł 

* bilety wstępu 
   (półkolonie organizowane przez szkoły publiczne  
    Miasta Leszna) 

dzień - - 5,00 zł4) 

* bilet wstępu rodzinny na Kartę Dużej Rodziny 3+ 
   (dla rodzin wielodzietnych)  

dzień 4,63 zł 0,37 zł 5,00 zł 

* wypożyczenie leżaka dzień 6,50 zł 1,50 zł 8,00 zł 

Pomieszczenia i grunty Pow. Netto Vat 23% Brutto 

* wynajem pomieszczeń biurowych 
   (działalność gospodarcza) 

1 m2 13,50 zł 3,11 zł 16,61 zł 

* wynajem pomieszczeń biurowych  
   (działalność statutowa odpłatna) 

1 m2 10,50 zł 2,42 zł 12,92 zł 

* wynajem świetlicy, sali konferencyjnej 
   (działalność gospodarcza, działalność statutowa odpłatna) 

1 godz. 65,00 zł 14,95 zł 79,95 zł 

* wynajem pomieszczeń magazynowych 
   (działalność gospodarcza, działalność statutowa odpłatna) 

1 m2 4,60 zł 1,06 zł 5,66 zł 

* wynajem powierzchni pod automaty vendingowe  
   (działalność gospodarcza) 

1 m2/m-c 210,00 zł 48,30 zł 258,30 zł 

* wynajem powierzchni gruntu - ustawienie foodtruck,  
    kontenerów (działalność gospodarcza)     

dzień 50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł 

* dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe  
    i usługowe - ustawienie stoisk na jeden dzień  
    (działalność gospodarcza) 

dzień 210,00 zł 48,30 zł 258,30 zł 

* dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe  
   i usługowe – stoiska ustawione na dłużej niż jeden dzień 
   (działalność gospodarcza) 

dzień  
lub m-c 

Cena umowna  
(indywidualne negocjacje) 

* działalność gospodarcza i statutowa odpłatna  
   (wynajem powierzchni reklamowych) 

1m2/m-c 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł 

 

Objaśnienia: 

1) Cena umowna (ryczałtowa) za wynajem obiektu sportowego, dotyczy klubów i stowarzyszeń 

dofinansowanych z budżetu Miasta Leszna na podstawie aktualnej umowy z Miastem. 

2) Cena umowna (ryczałtowa) za udostępnienie obiektu dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. 

3) Cena za 1 godz. wynajmu obiektu, dotyczy klubów i stowarzyszeń dofinansowanych z budżetu Miasta Leszna 

na podstawie aktualnej umowy z Miastem oraz nieodpłatnego udostępnienia finansowanego z budżetu 

Miasta Leszna. 

4) Cena za 1 godz. Udostępnienia obiektu, dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. 

5) Korzystanie z oświetlenia podczas wynajmu boiska piłkarskiego, zostanie rozliczone na podstawie podlicznika 

zużytej energii elektrycznej wg aktualnych cen Operatora.  

Uwagi dot. pływalni, lodowiska i kręgielni: 

⎯ dzieci do lat 3 uprawnione są do bezpłatnego wstępu na obiekty biletowane,  

⎯ bilet ulgowy przysługuje przedszkolakom, uczniom wszystkich szkół, studentom do 26 roku życia, emerytom 

i rencistom, osobom posiadającym Leszczyńską Kartę Seniora (UWAGA: przy zakupie biletu ulgowego należy 



okazać dokument uprawniający do zniżki, w przypadku braku wymaganego dokumentu klient może nabyć 

bilet wyłącznie normalny), 

⎯ wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektów zawarte w Regulaminach MOSiR. 

 

Rezerwacje obiektów administrowanych przez MOSiR w Lesznie przyjmowane są 

pod numerem telefonu 65 520 56 40 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@mosirleszno.pl 

mailto:sekretariat@mosirleszno.pl

