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Załączniknr 1
do Zaządzenia nr 1412021 z dnia 25 października 2021 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Spońu i Rekreacjiw Lesznie

Wykaz cen i opłat na 202! 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 Vat23% Brutto

* wynajem stadionu z trybunami na imprezy
(m ecle i t1en j 1ęi ż uZ ]9w_el 1g |9 p_9.wani9,.! ln e 

i 
m ppzy)

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)

_z iap_t_ęę:e_m qogiatlym k]uby 9pgltow_e_ (me_clel l|e_n!F_il
* wynajem boiska piłkarsklego (nawierzchnia trawiasta)

t 39p!_e9ze_m qo_cia 
I 
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11e 1 | 
nggwe) 

_ 
bez trybu n

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

L godz.

rok

1 godz,

Cena umowna1)

- 
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cena umowna
(indywidua lne negocjacje)

2,5 godz.

STADlON l ekkoatletyczny
z boiskiem piłkarskim
Leszno, ul,17 Stycznia 68

Okres Netto Yat23% Brutto

* udostępnienie stadionu lekkoatletycznego

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)
zl1p;Pcl_emqo_ci9tnym|lyUvs_p_o1towe(me9l_e.lrelilgi)

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)
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* udostępnienie stadionu lekkoatletycznego z zapleczem

* wynajem stadionu lekkoatletycznego

* udostępnienie stadionu lekkoatletyczneto

* wynajem stadionu lekkoatletyczneto z wyposażeniem

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

rok

1 sodz,

2,5 godz.

rok

rok

1 sodz,

1 godz. 370,00 zl

320,00 zl

aS,tO z]

73,60 zl

11':"o
774,9O zł

250,00 zł

455,LOzl

393,60 zł

bezpłatnie

Cena umowna1)

--l -- |-
275,00 zł | 63,25 złrl1----|-
630,00 zł | 144,90 zł l

,,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,,,,,,L

Cena umowna2)

Cena umowna1)

1 godz.

KOMPLEKS BO|SK SPORTOWYCH
im. zdzisława Adamczaka

Leszno, ul. Górowska 49

Okres Netto Yat23Yo Brutto

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)
z ęn|_ec39m go_cĘtnym ||yby sp9,|Iowe (meczg,11enilsi)

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta}
z 
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* wynajem bolska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)

* wynajem boiska piłkarskiego (nawierzchnia trawiasta)
z zapleczem socja!nym (mecze biletowane i niebiletowane)

Rok

dzień

1 sodz,

2,5 godz.

3.089,43 zł

'j,'o:'|:o ":::'

650,4L zł

uena umowna
-----.-----l

710,57 zł 
l

......-,,,,,,,..,,.,-......,,,,,,,,,...................-. l

66,7Ozł I

-----l
'],49,59 zl l

;

"||':'oo
800,00 zł
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* wynajem boiska piłkarsklegg (nawierzchnia trawiasta}
z oświetleniem oraz zaPle'Ćzem socja!nym (treningi, turniej)

; *ń;F, ńi;k; óiłk;iakĘó 6;*iil;ńńi; il;*#t;i---
z oświetleniem oraz zapleczem socjaInym

* wynajem rzutni do rzutu młotem idyskiem

* wynajem rzutni do rzutu młotem i dyskiem
(tre ningi specja listyczne, zgru powa n ia, zawody)

1 sodz,

2,5 godz.

Rok

1 godz. 30,00 zł

310,00 zł

731,7! zł

7L,30 z|

I

L68,29 zł

cena umowna

------**--]
6,90 zl l 36,9O zł

381,30 zł

900,00 zł

1)

,,GRUNWALD"
Boisko wie!ofunkcyjne

Leszno, ul. Grunwaldzka

Okres Netto Vat23% Brutto

* udostępnienie boiska wielofunkcyjnego

* udostępnienie obiektu
l (wstęp na zajęcia sportowo-rekreacyjne)

| 
* rezerwacja iwynajem boiska

[ (d z ia!, so s.p_,, k 
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* rezerwacja iwynajem boiska z oświetleniem

| (dział. Bosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe)

m]e§ac 
_

]. sodz,

1 godz.

bezpłatnie

C"n, uro*;;----

50,00 zł | tt,so rl l ot,so .ł

ll
60,00 zł | rs,ao rł | n,ao:zł

,,oRLlK 2ot2"
Boiska sportowe

Leszno, ul. Górowska 49

Okres Netto Yat23Yo Brutto

* udostępnienie boisk ORLIK
mieszkańcy Miasta Leszna bezpłatn ie

* udostępnienie boisk ORLIK
(treningi, mecze, zajęcia spo rtowo-rekreacyjne) 1 godz. 85,00 zła)

* rezerwacja iwynajem boisk ORL!K
na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne

__19!Ę1. 8os p., kl u by, stowa rzysze n ia, pozostałe)
1- godz. 84,00 zł 19,32 zł !03,32zł

,,oRLlK 2ot2"
Boiska sportowe

Leszno, ul, Łowiecka 33

Okres Netto Yat23% Brutto

* udostępnienie boisk ORL|K
mieszkańcy Miasta Leszna bezpłatnie

* udostępnienie boisk ORtlK
(tre n in8i, mecze, zajęcia sportowo-re kreacyjne) 1 godz, 85,00 zła)

* rezerwacja iwynajem boisk ORLIK
na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne

..(dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe)
1 godz. 84,00 zl 19,32 zł tO3,32zł

,,oRLlK 2oL2,,
Boiska sportowe

Ę49, ul. Gen. Grota Roweckiego 20

Okres Netto Vat23% Brutto

* udostępnienie boisk ORtlK
mieszkańcy Miasta Leszna bezpłatnie

* udostępnienie boisk ORL|K
(treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne) I godz. 85,00 zła)

* rezerwacja iwynajem boisk ORL!K
na treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne
(dział. gosp., kluby, stowarzyszenia, pozostałe)

1 godz. 84,00 zl 19,32 zł L03,32zł

l



SKATEPL AZA"
im. Tomasza Staniewskiego

Leszno, ul. Okrzei

Okres Netto Vat23% Brutto

* udostępnienie obiektu
m |991|a ńcy_ |{]99ta Leszn a

* udostępńńi; ;bńki; #;6;;;; *.j;I;ń
* wynajem obiektu z zapleczem socja!nym

* wynajem obiektu z zapleczem socjalnym
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[I" fln_gjl rgię9ia 
: po rtowo-re krea cyj n e )

* rezeńiij; i,fi;fi'n ńi;k; łó piiiffi#i;; ;ilil;
nawierzchnią
(tren i ngi, zajęcia sportowo-re kreacyjne, im prezy)

1esjac

1 godz.

1 godz.

1- sodz,

I godz.

100,00 zł

].30,00 zł

65,00 zl

84,00 zł

bezRlatn]e

cena umownł

|**---*---..I zz,oo zł
I

29,90 zł
l ___________

, 'O,nr 
r'

79,32 zł

'_:1:,'_:o!"

':'|:'' 
o

79:95 zł

LO3,32zł
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Hala widowiskowo-sportowa,,TRAPEZ"
im. Zbigniewa Białasa

Leszno, ul. Zygmunta Starego 1

Okres Netto Vat23% Brutto

* udostępnlenie hali z zapleczem socjalnym

_(t l_ę li l s_i m 
9_cz 9: _z9 

j Ę ci9 
: p o rtow9,1e krg 

9 9v_j ! ę )
* wynajem haliz zapleczem socjalnym

F_rlilgjmę_c_z.1tu|nie ję,za jęęi3sp_9fu 
_w_9:|__e_kle_acy 

jne)
* wynajem haliz zapleczem socjalnym

(!r T.ne L .! 9 |n i_e_j ęr la 
jęc i a s po rtowo - re k re a cyj n e )

* wynajem ńli ;;ó6;;ń r;;i;ńy.*--**
(mecze)

- ilń"F, ń;iil;pEi ,n ilńinvrn**-
(im prezy estradowe, targowe, inne)

]- sodz,

1 godz.

1 sodz,

1 sodz,

doba

"::','o "::

2a0.00 z|

280,00 zł

6,097,56 zl

48,76 zł

':.','! 
o

UO,4|,O,r

t.402,44 zł

,:o'1!

1::o:",n|'

,|,:,:,oo

344,40zł

7.500,00 zł

Sala sportowa,,ĆWlczNtA"
im. Jana Pawlaka

Leszno, ul. Gen. Grota Roweckiego 20

Okres Netto Vat23% Brutto

* udostępnienie dużej saliz zapleczem socjalnym
(!l"Iinglr,m_ecz.9*_a j_Ę_9i99nort_9wol_e_|Ie_9_qy_ine)

* udostępnienie małej sa!kiz zapleczem socja!nym

Itl"n!|gim_9_czel1,9 j_a_cig;p_o1tow_9-re_!1ęacy_,ile)
* wynajem dużej saliz zapleczem socjaInym
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* wynajem małej salkiz zapleczem socjalnym
(!r n il g_i m e 

9_z.ę, _zaj g cia 
9 ęo 1towg;le |p a cv11 

9 |
* wynajem dużej sali z zapIeczem socjalnym

(!I" n r_e i m g_!_ł1 1aj ę 9il 9 oo 19wo;ę !1e 9 9v|n ę )
* wynajem małej salkiz zapleczem socja!nym

(treningi, mecze, zajęcia sportowo-rekreacyjne)

1 sodz,

1 sodz,

1 sodz,

1 sodz,

1sodz,

1 godz.

'*':','|:o "::'

",,:o1||'

rSS,OO z]

80,00 zł

,_:,!uu

t,l,z_;s zł

31,05 zł

L8,4O zł

140,00 zła)

80,00 zla)

rSr,ZS zt3]

':::':"*|,'

166,05 zł

98,4Ozł

sala szermiercza
Leszno, ul. Opalińskich 54 .

Okres Netto Yat23% Brutto
* wynajem saliz zapleczem socjalnym
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* udostępnienie sali z zapleczem socjalnym
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Rok

1 godz. [il;;
Cena umowna1)



* wynajem sal!z zapleczem socialnym

* wynajem saliz zapleczem socjalnym
(tre ningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne)

1 godz.

1 godz.

125,00 zł

130,00 zł

'::r,'U 
O

29,90 zł

L53,75zf|

159,90 zł

Lodowisko
Leszno, ul. 17 Stycznia 68

Okres Netto
vAT 8%

Yatż3%
Brutto

* wynajem płyty lodowiska dla grup zorganizowanych

* bilet wstępu normalny

* bilet wstępu ulgowy

* bilet wstępu rodzinny na Kartę Leszczyńskiej Rodziny KLR3+

* wypożyczenie Ęew
* wypożyczenie łyżew

(dĘ pzedsl|t_o!"ąltOw, tgłllów wglystkich s{ó! 9ludeltów)
* ostzenie Ęewwłasnych

* opłata za zagubione lub zniszczone łyżwy

50 min.

50 min.

50 min.

dzień

370,00 zł

13,89 zł

9,26 zł

4,63 zl

11,38 d

8,13 zł

11,38 zł

162,60 zł

455,10zł

15,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

14,00 zł

10,00 zł

14,U:::0zł

200,00 zł

1 para

1 para

1 para

1 para

Kręgielnia
Leszno, ul. Strzelecka 9

Okres Netto
vAT 8%

Yat23%
Brutto

10 godz.)

* udostępnienie 4 torów kręglarskich

* wynajem kręgielni

,!1 ly bv :po1lgwe (_zgj ę 9i9 !I9 l in 
gowg 

i ! urni_eje)

* wynajem kręgieIni z 4 torami

il;; il;;:;:, ; ;;;; i;il;;,;; ;;

* wynajem kręgieln! z 2 torami

* wynajem sali bez torów kręglarskich

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

bilet wstępu - od pn. do pt.

({ !o_r do g_9_dz, _16,00)
* bilet wstępu - od pn. do pt. oraz weekendy

11 lpl o_a e_od1, 16;00)

bilet wstępu - oa pń. JÓ pi.
(ł !o1y do q_od1 r.6100)

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

-;

;;;il*k;;Jv

1- godz.

rok

Dzień

1 godz.

1 godz.

1 godz.

1 godz.

1 godz.

'no{::,,

1 godz.

2.5O0,0O zl

"::':::',u::o':::'

8t,3O zl

U',O:O 
".'

9,26 zł

'.',n'"||'

n':"'.:.t

101,85 zł

129,63 zł

cena umowna
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,or,",uu l

I

0,74 zł 
l

;,;;,, 
l

3,33 zl 
l

;,,;; 
l

--rr,,=) ,, 
l

100,00 zF)

]-)

3.075,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

80,00 zł

10,00 zł

35,0O zł

45,00 zł

110,00 zł

t40,0O zł

Pływalnia odkryta
Leszno, ul. Strzelecka 9

Okres Netto
VAT 8%

Vat 23%
Brutto

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

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

85,10 zł

1,11 zł

0,74 zł

0,37 zl

2,62zł

1,87 zł

2,62zl

37,40zł



* bileĘ wstępu
( półt<o lon ie o rga n izowa ffe'przezszkoły p u bl iczne
Miasta Leszna)

dzień 5,00 zła)

* bilet wstępu rodzinny na Kartę Leszczyńskiej Rodziny KLR3+
(dla rodzin wielodzietnych) dzień 4,63 zl 0,37 zł 5,00 zł

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

Pomieszczenia igrunty Pow. Netto Vaż23% Brutto
* wynajem pomieszczeń biurowych

* wynajem pomieszczeń biurowych

* wynajem świetlicy, sa!i konferencyjnej

§ l iel. I 
n q i§ s9 9 oo a 

9 1919, d_zi9ła 
I 
n o_§( 

919 1 
utowa g d płłn a)

* wynajem pomieszczeń magazynowych

tO_zigłaI ngiś gg,pgO*919, dz_!_ał_a|19§i gtgt9t9wg 9d ola1n g)
* wynajem powierzchni pod automaty vendingowe

* wynajem powierzchnigruntu - ustawienie foodtruck,

* dzierżawa gruntu z prueznaczeniem na ceIe handlowe
i usługowe - ustawienie stoisk na jeden dzień

* dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe
! usługowe - stoiska ustawione na dłużej n!ż jeden dzień

* działalność gospodarcza i statutowa odpłatna
(wynajem powierzchni reklamowych)

!m2

1mż

1 godz.

1m2

1mż/m-c

dzień

dzień

dzień
lub m-c

1,m2/m-c

L3,5O zł

10,50 zł

65,00 zł

4,60 zł

2L0,00 zł

50,00 zł

żL0,0O zl

L5,00 zł

1 3,1,1, zł

, 2,42 zl

t4,95 zl

1,06 zł

n::','O O

l11,50 zl

cena umowna
(indywidua lne negocjacje)

48,30 zl i 258,30 zł

16,6Lzł

':::'*o
79,95 zł

5,66 zł

258,3Ozł

6L,5O zł

i

3,45 zl i L8,45 zł

obiaśnienia:

1) Cena umowna (ryczattowa) za wynajem obiektu sportowe8o, 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 ! 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 1godz. 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. pfuwalni, lodowiska i kreeielni:

- 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

D

ffiTryjom


