
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

korzystania z usług publicznych 

świadczonych przez „Stadion Miejski” 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Białymstoku  

Cennik usług publicznych 

 
I. Boisko główne z naturalną trawą - mecz 

 

Poz. 
Zakres korzystania Okres* 

Odpłatność brutto** 

Gr. 1 Gr. 2 

1 Mecz z oświetleniem  2,5 h 
300 zł 

3 500 zł 

2 Mecz bez oświetlenia  2,5 h 3 000 zł 

 

*podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku; 

**korzystanie obejmuje również: 

 2 szatnie zawodników, szatnia sędziów, szatnia sztabu szkoleniowego, sektory trybun 1-4. 

W przypadku konieczności przygotowania przedmiotu korzystania do potrzeb korzystającego dodatkowa opłata 

wynosi 75 zł brutto. 

Udostępnienie uzależnione jest od dostępności płyty głównej stadionu oraz od harmonogramu użytkowania 

boiska głównego. 

 

II. Boisko główne z naturalną trawą - turniej 

 

Poz. 
Zakres korzystania Okres* 

Odpłatność brutto** 

Gr. 1 Gr. 2 

1 Turniej z oświetleniem 1 h 
150 zł 

1 000 zł 

2 Turniej bez oświetlenia 1 h 800 zł 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina turnieju liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku; minimalny okres korzystania 5h     

**korzystanie obejmuje również: 

 4 szatnie dla zawodników, szatnia sędziów, szatnia sztabu szkoleniowego, sektory trybun 1-4. 

W przypadku konieczności przygotowania przedmiotu korzystania do potrzeb korzystającego dodatkowa opłata 

wynosi 75 zł brutto. 

Udostępnienie uzależnione jest od dostępności płyty głównej stadionu oraz od harmonogramu użytkowania 

boiska głównego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Boisko boczne ze sztuczną trawą 

Poz. 

Zakres korzystania Okres* 

Odpłatność brutto** 

Gr. 1 

Gr. 2 Całe 

boisko 
½ boiska ¼ boiska 

1 Mecz z oświetleniem  4 h 

50 zł 25 zł 13 zł 

780 zł 

2 Mecz bez oświetlenia  4 h 690 zł 

3 Mecz z oświetleniem 2,5 h 560 zł 

4 Mecz bez oświetlenia 2,5 h 470 zł 

5 Trening z oświetleniem  2 h 460 zł 

6 Trening bez oświetlenia 2 h 390 zł 

7 Trening z oświetleniem  1,5 h 380 zł 

8 Trening bez oświetlenia 1,5 h 300 zł 

9 Trening z oświetleniem 1 h 290 zł 

10 Trening bez oświetlenia 1 h 230 zł 

11 Trening z oświetleniem na ½ boiska 1,5 h 240 zł 

12 Trening bez oświetleniem na ½ boiska 1,5 h 180 zł 

13 Trening z oświetleniem na ½ boiska 1 h 190 zł 

14 Trening bez oświetlenia na ½ boiska 1 h 150 zł 

15 Szatnia zawodnicza 20 zł 58 zł 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu i udostępnienia szatni liczona będzie według właściwej stawki 

godzinowej. 

Udostępnienie wraz z obsługą sytemu nagłośnieniowego wielokolumnowego za odpłatnością 100 zł/h.  

*podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku; 

**odpłatność obejmuje: 

 podczas treningu: 1 szatnię dla zawodników; 

 podczas meczu: 2 szatnie dla zawodników, pokój trenerów, pokój sędziów, pokój medyczny, zestaw 

nagłośnieniowy 2 kolumnowy, namiot, stół, krzesła 

 

IV. Boisko boczne ze sztuczną trawą - turniej 

 

Poz. 

Zakres korzystania 
Okres 

rozliczeniowy* 

Odpłatność brutto** 

Gr. 1 

Gr. 2 Całe 

boisko 
½ boiska ¼ boiska 

1 Turniej z oświetleniem od 3 do 5 h 1 h 

50 zł 25 zł 13 zł 

290 zł 

2 Turniej bez oświetlenia od 3 do 5 h 1 h 240 zł 

3 Turniej z oświetleniem powyżej 5 h 1 h 250 zł 

4 Turniej bez oświetlenia powyżej 5 h 1 h 200 zł 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina turnieju liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku;     

**korzystanie obejmuje również: 

 4 szatnie dla zawodników, pokój trenerów, pokój sędziów, pokój medyczny, zestaw nagłośnieniowy 2 

kolumnowy, namiot, stół, krzesła. 

Odpłatność za każdą kolejną rozpoczętą godzinę treningu liczona będzie według właściwej dla zakresu 

korzystania stawki godzinowej wskazanej w pozycji 1. 

Udostępnienie wraz z obsługą systemu nagłośnieniowego wielokolumnowego za odpłatnością 100 zł/h. 

 

 

 

 

 



 

V. Mini boisko rekreacyjne* 

Poz. Zakres korzystania Okres** 
Odpłatność brutto*** 

Gr. 1 Gr. 2 

1. Trening rekreacyjny 1 h 

30 zł 

105 zł 

2. Trening rekreacyjny 1,5 h 125 zł 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*udostępniane dla dzieci w wieku do 9 lat; terminy rezerwacji mini boiska rekreacyjnego możliwe po 

uwzględnieniu terminów prac pielęgnacyjnych murawy oraz organizowanych wydarzeń na obiekcie; 

**podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku;     

***korzystanie obejmuje również: 

 mini bramki, 1 szatnię dla zawodników. 

Odpłatność za każdą kolejną rozpoczętą godzinę treningu liczona będzie według właściwej dla zakresu 

korzystania stawki godzinowej wskazanej w pozycji 1. 

 

VI. Najem sal konferencyjnych, parkingu, przestrzeni magazynowych związanych z korzystaniem z 

usług publicznych 

 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina najmu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*okres korzystania nie może być krótszy niż 3 godz., przy korzystaniu cyklicznym (minimum 5 wynajmów) 

okres godzinowy liczony w ujęciu miesięcznym;  

**przez dzień należy rozumieć maks. 10 godz. 

 

 

 

 

 

Poz. Przedmiot najmu Symbol Powierzchnia Pojemność 

Odpłatność brutto 

Gr. 1 Gr. 2 

godz.* dzień** godz.* dzień** 

1 

Sala konferencyjna z 

kabinami do 

tłumaczeń 

symultanicznych 

P.0.M.05 164 m2 do 70 osób 

40 zł 150 zł 

90 zł 480 zł 

2 Sala konferencyjna P.0.BA.48 89 m2 do 24 osób 50 zł 280 zł 

3 Sala konferencyjna P.0.BA.59 99 m2 do 54 osób 50 zł 280 zł 

4 Sala konferencyjna 
P.1.V.01/1 

P.1.V.01/2 
217 m2 do 80 osób 120 zł 630 zł 

5 Sala konferencyjna 
P.2.M.05 

P.2.M.07 
82 m2 do 40 osób 70 zł 380 zł 

6 

Recepcja 

zawodników  

i strefa mieszana 

P.0.S.01/02 565 m2 - 180 zł 850 zł 

7 
Strefa VIP - 

czerwona 
P.1.V.01 1 295 m2 - 250 zł 1 300 zł 

8 Strefa mediów - żółta P.2.M.01/11 752 m2 - 205 zł 1 000 zł 

9 Powierzchnia parkingowa A i B m2 - 0,01 zł 0,09 zł/m2 

10 PARKING H m2 - 0,05 zł 0,19 zł/m2 

11 PARKING C m2 - 0,05 zł 0,18 zł/m2; 

12 PARKING D m2 - 0,05 zł 0,14 zł/m2; 

13 PARKING D ½  m2 - 0,05 zł 0,24 zł/m2 

14 Powierzchnia magazynowa m2 - 1 zł/miesiąc 10 zł/miesiąc 



 

VII. Szatnie przy boisku głównym 

Każda kolejna rozpoczęta godzina udostępnienia liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*okres korzystania nie może być krótszy niż 3 godz., przy korzystaniu cyklicznym (minimum 5 wynajmów) 

okres godzinowy liczony w ujęciu miesięcznym;  

**przez dzień należy rozumieć maks. 10 godz. 

 

VIII. Sale do gry w tenisa stołowego 

 

Poz. Przedmiot korzystania Symbol Powierzchnia Okres 
Odpłatność brutto** 

Gr. 1 Gr. 2 

1 

Sala recepcji 

zawodników            

i strefy 

mieszanej 

Treningi i turnieje 

tenisa stołowego*** 
P.0.S.01/02 565 m2 1 h* 20 zł 100 zł 

2 

Sala 

Rozgrzewkowa 2-3 stoły P.0.S.09 143 m2 

Min. 4 wejścia w 

miesiącu na trening 

2 h 

23 zł/h 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*okres korzystania nie może być krótszy niż 3 godz.,  

**sposób liczenia opłaty – za 1 h według dziennika wejść; 

***maksymalna liczba stołów udostępnionych przez Spółkę – 5 sztuk. 

Cennik przewiduje odpłatność za wymienione w nim przedmioty i zakres korzystania. Mienie, sprzęt i 

przedmioty nie wymienione w cenniku nie podlegają osobnemu, odpłatnemu bądź nieodpłatnemu udostępnieniu, 

chyba że potrzeba udostępnienia wynika ze szczególnych okoliczności. 

 
Gr. 1 – podmioty, o których mowa w § 3 pkt 7 lit. a; 

Gr. 2 – podmioty, o których mowa w § 3 pkt 7 lit. b; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz. Przedmiot korzystania Symbol Powierzchnia 

Odpłatność brutto 

Gr. 1 Gr. 2 

godz.* dzień** godz.* dzień** 

1 Szatnia sędziów 
P.0.S.21 

P.0.S.23 
48 m2 

30 zł 140 zł 

32 zł 140 zł 

2 Szatnia sztabu szkoleniowego 
P.0.S.10 

P.0.S.19 
86 m2 34 zł 150 zł 

3 Szatnia zawodników 

P.0.S.03 

P.0.S.06 

P.0.S.12 

P.0.S.15 

145 m2 38 zł 170 zł 

4 Sala rozgrzewkowa 

P.0.S.09 134 m2 30zł 140zł 36 zł 160 zł 

P.0.S.18 143 m2 30zł 140zł 36 zł 160 zł 

5 
Szatnia sędziów + Sala 

rozgrzewkowa 
Min. 4 wejścia w miesiącu na trening 2 h  27 zł/h 



 

IX. Parking D 
 

 

 

Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 

*sposób liczenia opłaty – za 1 h według dziennika wejść; 
 

X. Promenada 

 

 

*przez dzień należy rozumieć maks. 10 godz. 
 

XI. Teren Zielony 
 

 

*przez dzień należy rozumieć maks. 10 godz. 
 

 

XII. Teren przylegający do boiska bocznego 
 

 

 

*przez dzień należy rozumieć maks. 10 godz. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Poz. Zakres korzystania Okres Odpłatność* 

1.  Trening sportowy na parkingu d ½ Min. 4 wejścia w miesiącu na trening 2 h 

 

39 zł/h 

 

Poz. Zakres korzystania Okres Odpłatność 

1.  Promenada 

3h 
 

0,13zł brutto/m2 

 

Dzień* 0,36 zł brutto/m2 

Poz. Zakres korzystania Okres Odpłatność 

1.  Teren Zielony 

3h 0,13zł brutto/m2 

Dzień* 0,24 zł brutto/m2 

Poz. Zakres korzystania Okres Odpłatność 

1.  
Teren przylegający do boiska 

bocznego 

3h 
 

250 zł 

 

Dzień* 500 zł 


