
Załącznik NR 1 

do Zarządzenia nr 15-2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku 
zaktualizowany od dnia 10.10.2022 r.1 

 

CENNIK GOSiR W GNIEWIE2
 

 

 

 WSTĘP 

8% VAT 

OPIS CENA 

uwzględniająca zwyżkę cen energii  

1a. POZOSTAŁE USŁUGI 

ZWIĄZANE Z REKREACJĄ – 
WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE WSTĘPU  

(np. jednorazowy wstęp do obiektu hali, holu, 

boiska Orlik, itp.) 

 

 

1. Hala widowiskowo-sportowa wraz  z dostępem 

do sanitariatów bez gwarancji dostępu do szatni 
• 150,00 zł brutto/jednostka treningowa  

2. 1/3 hali widowiskowo-sportowej wraz  

 z dostępem do sanitariatów bez gwarancji dostępu 

do szatni 
• 60,00 zł brutto/jednostka treningowa 

3. Hol górny hali widowiskowo-sportowej wraz   

z dostępem do sanitariatów bez gwarancji dostępu 

do szatni 

• 80,00 zł brutto/h – koszt całości holu górnego hali widowiskowo-

sportowej 

• 60,00 zł brutto/h - koszt części z matą 

• 30,00 zł brutto/h – koszt części roboczej 

4. Boisko Orlik  

• 40 zł brutto/jednostka treningowa – koszt boiska ze sztuczną trawą 
 

• 40 zł brutto/jednostka treningowa – koszt boiska wielofunkcyjnego 

– tzw. tartan 

1b. POZOSTAŁE USŁUGI 

ZWIĄZANE Z REKREACJĄ – 
WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE WSTĘPU  

(np. wstęp do obiektu hali na podstawie kart  

 
Poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie  pod 

pojęciem „wstępu” należy rozumieć możliwość wejścia 

gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie 

ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to 

• 80,00 zł brutto – koszt karnetu dla 1 uczestnika z grupy 

od minimum 5 osób do 40 osób, karnet ważny 1 miesiąc 
 

• 50,00 zł brutto – koszt karnetu dla 1 uczestnika z grupy powyżej  

40 osób, karnet ważny 1 miesiąc 

 
1 UWAGA: aktualizacja cen dotyczy bieżącej działalności usługowej lub wyłącznie nowych umów zawartych po 10 października 2022 r. Stare umowy nie podlegają 

aktualizacji cen. 
2 UWAGA: mowy podpisane przed wejściem w życie niniejszego cennika nie ulegają zmianie, wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie w wyniku negocjacji z usługobiorcą 

– w zależności np. od proponowanego czasu, ilości osób/odbiorców, terminu, itp. 



dla grup z firm itp.) wraz  z dostępem do 

sanitariatów bez gwarancji dostępu do szatni 
jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do 

kilku wejść3 
 

3. POZOSTAŁE USŁUGI 

ZWIĄZANE Z REKREACJĄ - 

WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE 

WSTĘPU (np. wejście do wszystkich stref 

rekreacji na hali widowiskowo-sportowej) wraz   

z dostępem do sanitariatów bez gwarancji 

dostępu do szatni 

1. Karnet uniwersalny. 

• 120,00 zł brutto - koszt karnetu dla 1 uczestnika, karnet ważny 

przez okres 1 miesiąca od dnia sprzedaży 
 

Karnet obejmuje: 
- jednorazowe 60 minutowe wejście zawierające wstęp na siłownię (bez możliwości 

korzystania z prysznica i za wcześniejszą rezerwacją w danym dniu) 

- jednorazowe 60 minutowe wejście zawierające wstęp na saunę (za wcześniejszą 

rezerwacją) w danym dniu 
- w przypadku zajęć fitness, jaga, badminton i biegów karnet obejmuje wejścia 

nielimitowane w danym dniu 

4. SIŁOWNIA – WYŁĄCZNIE  

W ZAKRESIE WSTĘPU (za wcześniejszą 

rezerwacją wraz  z dostępem do sanitariatów 

bez gwarancji dostępu do szatni) 

1. Wejścia jednorazowe dla osób indywidualnych. 
• 12 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby za tzw. wejście indywidualne lub 

za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej na podstawie jednej z kart 

funkcjonujących w ramach BENEFITsystems/VANITYSTYLE 

2. Wejścia na podstawie karnetów 

 

• 50 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60 minut dla jednego 

wejścia 
 

• 90 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60 minut dla jednego 

wejścia 

5. SAUNA – WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE 

WSTĘPU (za wcześniejszą rezerwacją) 

1. Wejścia jednorazowe dla osób indywidualnych 

 

 

 

 

 

 

 

• 30 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby (tzw. wejście indywidualne)  

– aromaterapia  

• 20 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby (tzw. wejście indywidualne) 
 

• 12 zł brutto za 1 godzinę dla posiadaczy kart funkcjonujących 

w ramach BENEFITsystems/VANITYSTYLE 

 
3 Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów, który 2 grudnia 2014 r. wydał interpretację ogólną, sygn. PT1/033/32/354/LJU/14. Podobne stanowisko zaprezentował NSA  

w Warszawie w wyroku z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13, gdzie w ocenie sądu pojęcie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart 

wstępu np. na siłownię/obiekt hali, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy 

rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię/obiekt hali, które nie są związane z normalnym, typowym jej użytkowaniem (np. usługi restauracyjne, zakup 

napojów, odżywek, czy też usługi instruktora) – nie są objęte stawką obniżoną. 



2. Wejścia na podstawie karnetów  Wejście limitowane (jeden raz dziennie) wyłącznie na podstawie karnetu 

uniwersalnego – bez aromaterapii  

6. FITNESS - WYŁĄCZNIE  

W ZAKRESIE WSTĘPU (za wcześniejszą 

rezerwacją wraz  z dostępem do sanitariatów 

bez gwarancji dostępu do szatni) 

1. Wejście jednorazowe 
• 12 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby za tzw. wejście indywidualne lub 

za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej na podstawie jednej z kart 
funkcjonujących w ramach BENEFITsystems/VANITYSTYLE 

2. Wejścia na podstawie karnetów 

 

• 50 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60 minut dla jednego 

wejścia 
 

• 90 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60 minut dla jednego 

wejścia 

7. BADMINTON (za wcześniejszą 

rezerwacją wraz  z dostępem do sanitariatów 

bez gwarancji dostępu do szatni) 

1. Wejście jednorazowe 

• 12 zł brutto za 1 jednostkę treningową od 1 osoby za tzw. wejście 

indywidualne lub za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej na podstawie 

jednej z kart funkcjonujących w ramach BENEFITsystems/ 

VANITYSTYLE 

2. Wejścia na podstawie karnetów 

• 50 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na ustalony czas jednostki 

treningowej 
 

• 90 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na ustalony czas jednostki 

treningowej 

8. BIEGI (za wcześniejszą rezerwacją wraz  

z dostępem do sanitariatów bez gwarancji 

dostępu do szatni) 

1. Wejście jednorazowe 

• 12 zł brutto za 1 jednostkę treningową od 1 osoby za tzw. wejście 

indywidualne lub za 1 jednostkę treningową od 1 osoby wchodzącej na 

podstawie jednej z kart funkcjonujących w ramach BENEFITsystems/ 

VANITYSTYLE 

2. Wejścia na podstawie karnetów 

• 50 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na ustalony czas jednostki 

treningowej 
 

• 90 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na ustalony czas jednostki 

treningowej  

9. NOCLEG – WYŁĄCZNIE 

W ZAKRESIE WSTĘPU DLA GRUP 

SPORTOWYCH, GOŚCI, UCZESTNIKÓW 

IMPREZ SPORTOWYCH 

 

 

• 50,00 zł brutto/os za 1 nocleg na karimacie bez pościeli dla grupy 

zorganizowanej obejmującej minimum 10 osób 

 

 



 WSTĘP 

8% VAT 
OPIS 

CENA 

uwzględniająca zwyżkę cen energii 

1. MASAŻ   1. Usługa sportowa z zakresu wstępu  • Brak usługi 

2.POZOSTAŁE USŁUGI 

SPORTOWE (za wcześniejszą rezerwacją 

wraz  z dostępem do sanitariatów bez 

gwarancji dostępu do szatni) 

1. Usługa sportowa z zakresu wstępu • 12,00 zł brutto/szt 

• 5,00 zł brutto/szt  

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ 8% VAT 

1. WPISOWE 
Cena regulowana w poszczególnych regulaminach imprez sportowo- rekreacyjnych – z uwzględnieniem zwyżki cen energii. 

 

 

USŁUGI OPIS 

CENA 

uwzględniająca zwyżkę cen  

VAT 23% 

1. USŁUGA TRENERA PERSONALNEGO4 Dla jednostek, placówek oświatowych oraz podmiotów gospodarczych na podstawie odrębnych umów 

lub porozumień 
od 35,00 do 150,00 zł brutto za każdą jednostkę treningową zależnie od konieczności 

dojazdu, formy prawnej podmiotu zamawiającego, itp.5 

2. USŁUGA REKLAMOWA6 Usługa polegająca na udostępnieniu powierzchni reklamowej, np. na ogrodzeniu, wiacie, ścianach budynków, 

drzwiach, pojazdach, itp., celem rozpowszechnienia informacji o istnieniu firmy oraz oferowanych przez nią towarów 

i usług, tj.: 

- umożliwieniu Usługobiorcy przekazania określonych informacji dotyczących towarów bądź usług, w celu 

nakłonienia odbiorcy reklamy do ich nabycia; 

 

25 zł netto/m2/miesiąc = 30,75 zł brutto/m2/miesiąc 

 
4     Usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w formie usług trenera personalnego – trening dostosowany do potrzeb klienta. 
5Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2015 roku, nr ITPP1/4512-308/15/BS. 

Z takim stanowiskiem zgodził się również WSA w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z 4 lutego 2016 roku, sygn. Akt I SA/Sz 1182/15. 
6Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości-tj. C-68/92 i C-73/92 ETS, gdzie stwierdzono, że dla uznania usługi reklamowej nie jest konieczne jej wykonywanie przez podmiot 

zajmujący się reklamą, np. agencją reklamową. Dana usługa jest czynnością związaną z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz oferowanych przez nią towarów lub usług 

celem zwiększenia sprzedaży. 

       Patrz również Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2014 r. nr IPP3/443-190/14-2/KC, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 

października 2014 r. nr IPPP1/443-756/14-4/AP, gdzie w tej ostatniej stwierdzono, że „usługi udostępnienia powierzchni reklamowych, np. na banerach (…) nie można utożsamiać z 

klasycznym wynajmem bądź dzierżawą. Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. klientowi, przekazania określonych informacji dotyczących towarów bądź usług w 

celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia, nie występuje tu klasyczne wydanie rzeczy do używania. Zatem, ze względu na brak przesłanek charakterystycznych dla usług najmu 

czy dzierżawy, usługi udostępniania przestrzeni promocyjnej należy uznać za usługi reklamowe”. 



- przyciągnięciu bądź zatrzymaniu klientów, np. poprzez promocję wyrobów7. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

WYNAJEM OPIS 

CENA 

uwzględniająca zwyżkę cen energii 

VAT 23% USŁUGA ZWOLNIONA 

Z VAT 

Dla ogółu usługobiorców 

nieczerpiących pożytku,  

na podstawie zawartych umów 

Dla jednostek placówek 

oświatowych, które nie są 

jednostkami organizacyjnymi 

gminy Gniew, na podstawie 

odrębnych umów 

Dla jednostek oświatowych,  

dla których organem 

prowadzącym jest gmina Gniew, 

na podstawie zawartych 

porozumień 

 1a. Hala widowiskowo-sportowa 

wraz  z dostępem do sanitariatów bez 

gwarancji dostępu do szatni 

• 150,00 zł brutto/jednostka 

treningowa 
• 60,00 zł brutto/h lekcyjna • 55,00 zł /h lekcyjna 

1b. Hala widowiskowo-sportowa 

wraz z wykładziną zabezpieczającą 

parkiet,  np.  na imprezy targowe, 

wystawiennicze,  estradowe, koncerty 

i inne imprezy komercyjne 
 

* Cena zawiera nagłośnienie, dostęp 

do szatni wraz z zapleczem  sanitarnym 

i socjalnym. 

• 2.000,00 zł brutto/doba 

 2. 1/3 hali widowiskowo-sportowej 

wraz  z dostępem do sanitariatów bez 

gwarancji dostępu do szatni 

60,00zł brutto/jednostka 

treningowa 
 

• 30,00 zł brutto/h lekcyjna • 25,00 zł/h lekcyjna 

3. Hol górny wraz  z dostępem do sanitariatów bez gwarancji dostępu do szatni 

 
7Patrz sygn. Akt III SA/Wa 1653/11, gdzie w sytuacji nie dochodziło do wydania rzeczy na której znajduje się reklama, co jest elementem niezbędnym do uznania danej usługi za 

usługę najmu, dzierżawy czy też leasingu do istoty których należy wydanie rzeczy tylko do korzystania bądź też do korzystania i pobierania  z niej pożytków. 



 a) całość holu górnego hali 

widowiskowo-sportowej. 
• 80,00 zł brutto/h 

b) cześć  z matą • 60,00 zł brutto/h 

c) część  robocza • 30,00 zł brutto/h 

 

4. Pozostała użytkowa część obiektu 

hali widowiskowo-sportowej 

(szatnie, magazyny itp.) 

  

 

• Np. Szatnia - 25,00 zł 

brutto/jednostka treningowa* 
*Cena dotyczy usługobiorców, którzy 

wynajmują 1, 2 lub więcej szatni w budynku 

hali widowiskowo-sportowej. 

 

• Np. Pokój nauczycielski – 

200,00 zł brutto/miesiąc. 
 

• Np. Szatnia - 2,00 zł 

brutto/h lekcyjna* 

 

Magazyn sprzętu 

sportowego – 130,00 zł 

brutto/miesiąc. 
 

• Np. Szatnia - 3,00 zł 

brutto/h lekcyjna* 

a) 1m2 pozostałej części obiektu 1,00 zł brutto/h/m2 

b) pomieszczenie nr 36 30,00 zł brutto/h 

 5. Wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego i pozostałego wyposażenia hali widowiskowo-sportowej 

 
a) Łyżwy 

• 10,00 zł brutto/h za pośrednictwem kasy fiskalnej 

• 20,00 zł brutto/doba na podstawie umowy 

b) Stoły tenisowe 
• 10,00 zł brutto/h dla wejścia indywidualnego za pośrednictwem kasy fiskalnej 

• 20,00 zł brutto/doba na podstawie umowy 

 c) Barierki ochronne na pozostałą 

działalność zw. ze sportem 
• 20 zł brutto/barierka/ doba na podstawie umowy 

 7. Boiska zielone dla innych niż kluby/stowarzyszenia Gminy Gniew 

a) Boisko „A” 
• 200,00 zł brutto/1,5 h* 

*1,5 h stanowi jednostkę treningową wraz z dostępem do  sanitariatów  
bez gwarancji dostępu do szatni 

b) Boisko „B” • 170,00 zł brutto/1,5 h* 
*1,5 h stanowi jednostkę treningową wraz z dostępem do  sanitariatów  

bez gwarancji dostępu do szatni 

c) przygotowanie boiska • 300,00 zł brutto – np. dojazd do boiska, założenie siatek,  odświeżenie już istniejących linii  

500,00 zł brutto – np. dojazd do boiska, założenie siatek,  wyznaczenie i malowanie linii  



•  

d) Pozostała użytkowa część obiektu 

hali widowiskowo-sportowej 

(szatnie, magazyny itp.) 
 

• Np. Szatnia - 25,00 zł brutto/1,5 h* 
*Cena dotyczy usługobiorców, którzy wynajmują 1, 2 lub więcej szatni w budynku hali widowiskowo-sportowej. 

 

DZIERŻAWA - wg - aktualnego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie określenia zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew 

 

 


