
OSOBY FIZYCZNE, 

PODMIOTY PRAWNE

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

ZAREJESTROWANE NA TERENIE 

GMINY DOPIEWO 

150,00 zł / 1 godz. 100,00 zł / 1 godz.

200,00 zł / 1 godz. 150,00 zł / 1 godz.

do 5 godzin wynajmu 160,00 zł / 1 godz. do 5 godzin wynajmu 100,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./1 500,00 zł powyżej 5 godzin /max 12 godz. /1 000,00zł

do 5 godzin wynajmu 220,00 zł / 1 godz. do 5 godzin wynajmu 150,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 1 600,00zł powyżej 5 godzin/max 12 godz./1 000,00 zł

OSOBY FIZYCZNE, 

PODMIOTY PRAWNE

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

ZAREJESTROWANE NA TERENIE 

GMINY DOPIEWO 

40,00 zł / 1 godz. 30,00 zł / 1 godz.

50,00 zł / 1 godz. 40,00 zł / 1 godz.

do 5 godzin wynajmu 50,00 zł / 1 godz. do 5 godzin wynajmu 40,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 500,00 zł powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 400,00 zł

do 5 godzin wynajmu 60,00 zł / 1 godz. do 5 godzin wynajmu 50,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 600,00 zł powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 500,00 zł

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022 Dyrektora GOSiR w Dopiewie z dnia 10 listopada 2022 roku

sobota - niedziela 
min. 4 godziny

max. 12 godzin

salka bez nagłośnienia 

salka z nagłośnieniem /w tym odtwarzanie muzyki/ 

CENNIK

hala z nagłośnieniem /w tym odtwarzanie muzyki/ 

sobota - niedziela 
min. 4 godziny

max. 12 godzin

hala bez nagłośnienia 

hala z nagłośnieniem /w tym odtwarzanie muzyki/ 

HALA SPORTOWA GOSiR w Dopiewie, ul. Polna 1 a

/wymiar płyty boiska 44m x 24m/ 

hala bez nagłośnienia 

poniedziałek 

- piątek 

SALKA ĆWICZEŃ/AEROBIC GOSiR w Dopiewie, ul. Polna 1 a

/wymiar 9m x 9m z lustrami/ 

poniedziałek 

- piątek salka bez nagłośnienia 

salka z nagłośnieniem /w tym odtwarzanie muzyki/ 



OSOBY FIZYCZNE, 

PODMIOTY PRAWNE

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

ZAREJESTROWANE NA TERENIE 

GMINY DOPIEWO 

50,00 zł / 1 godz. 40,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 500,00 zł powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 400,00 zł

60,00 zł / 1 godz. 50,00 zł / 1 godz.

powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 600,00 zł powyżej 5 godzin /max 12 godz./ 500,00 zł

sobota - niedziela 
min. 4 godziny

max. 12 godzin

Opłata za pobyt osób i zwierząt przybywajacych na polu

NAZWA USŁUGI 

CENA BRUTTO ZŁ / doba

SIŁOWNIA W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ GOSiR w Dopiewie, ul. Polna 1 a

NAZWA USŁUGI CENNA BRUTTO 

wstęp jednorazowy 20,00 zł

karnet miesięczny 120,00 zł

karnet miesięczny:

-młodzież powyżej 16 lat

-student do 24 roku życia

-emeryt/rencista

-osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny

70,00 zł

osoba dorosła 12,00 zł

dzieci powyżej 6 lat, młodzież szkolna, studenci, renciści i emeryci 6,00 zł

pies lub kot 6,00 zł

sala z nagłośnieniem

poniedziałek 

- piątek 

OPŁATY ZA POBYT NA POLU NAMIOTOWO-KEMPINGOWYM w Zborowie 

SALA KONFERENCYJNA GOSiR w Dopiewie, ul. Polna 1 a

/wymiar 10m x 10m z projektorem multimedialnym/ 

sala z nagłośnieniem



10,00 zł

20,00 zł

6,00 zł

za 1 m2 dziennie/doba                            0,50 zł 

OPŁATY PARKING w Zborowie

ustawienie samochodu 10,00 zł

dzieci do lat 6 są zwolnione z opłat

psy powinny posiadać smycz, kaganiec, aktualne świadectwo szczepień

ustawienie przyczepy kempingowej 
20,00 zł

PRZYSTAŃ WODNA w Zborowie

opłata za jednorazowe korzystanie ze slipu znajdującego 

się na terenie rekreacyjno-sportowym w Zborowie 

od 1 lipca do 31 sierpnia, tylko w soboty i niedzielę. 

50,00 zł

Pozostałe opłaty 

ustawienie namiotu turystycznego 

1-2 osobowy 

3 i więcej 

opłata za wynajem salki w budynku przystani wodnej na 

zebrania/szkolenia do 12 osób
50,00 zł/   1 godz.

Uwaga, w cenę pobytu wliczona jest opłata za energię elektryczną

ustawienie motocykla 7,00 zł

w sezonie od 1 lipca do 31 sierpnia, w soboty i niedziele opłata 

za jednorazowy wjazd na parking od jednego samochodu będzie pobierana:

od godziny 10:00 do godziny 16:00 10,00 zł

od godziny 16:00 do godziny 18:00 

WYNAJEM TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA w Zborowie
Wynajem terenu przez osoby fizyczne

minimum 10 m2

Wynajem terenu przez podmioty prawne

minimum 10 m2 za 1 m2 dziennie/doba                            2,50 zł 

Udostępnienie przyłącza energetycznego 230 V  opłata jednorazowa (dzienna)        80,00 zł 

Wypożyczenie kijków do ogniska     1 szt.                                                     1,00 zł 

Wynajem grilla betonowego    opłata jednorazowa (dzienna)       80,00 zł



50,00 zł/ 1 godz.

2 godziny szatnia nr 8 i 9 15,00 zł

Wynajem szatni w budynku hali sportowej 

WYNAJEM BOISKA TRAWIASTEGO w Gołuskach, ul. Szkolna

Wynajem boiska 

INNE

każda następna godzina

10,00 zł

10,00 zł

 każda następna godzina 

2 godziny szatnia nr 10

15,00 zł

1 m2 20,00 zł

Wynajem krzeseł i stołów

wypożyczenie krzesła (1 doba) 3,00 zł

wypożyczenie stołu (1 doba) 10,00 zł

Wynajem powierzchni reklamowej w obiektach zarządzanych przez GOSiR w Dopiewie(opłata miesięczna)


