
§ 3 . STADION ŻUŻLOWY IM. ZBIGNIEWA PODLECKIEGO PRZY UL. ZAWODNIKÓW 1:

1) Stadion żużlowy z zapleczem technicznym (tor żużlowy, widownia, kasy, wieża sędziowska, park maszyn)

Użytkownik Cena brutto

1
Organizator zawodów żużlowych, w tym o charakterze imprezy masowej,
organizator imprez komercyjnych np. turnieje żużlowe, pokazy, wyścigi
samochodów oraz quadów (impreza nie dłuższa niż 3 doby*).

16 236 zł/impreza

2
Organizator zawodów żużlowych dla zawodników młodzieżowych (impreza nie
dłuższa niż 1 doba).*

1 353 zł/impreza

3 Uruchomienie oświetlenia toru żużlowego. 541 zł/godz.

4 Trening na torze żużlowym bez zaplecza technicznego (do 3 godz.). 135 zł/trening

*dotyczy organizacji przedsięwzięcia spełniającego następujące warunki: impreza nie podlega przepisom dotyczącym imprez masowych i
udział osób trzecich (kibice) jest nieodpłatny

2) Płyta trawiasta na stadionie wraz z zapleczem sanitarnym (szatnie, WC, umywalnie)

Użytkownik Cena brutto

1
Gdańskie szkoły publiczne – niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta
Gdańska i niepubliczne (podstawowe, ponadpodstawowe)organizujące zajęcia z
zakresu wychowania fizycznego.

10 zł/godz.

2
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie
podejmowanych przez w/w. podmioty  działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży
do juniora włącznie.

20 zł/godz.



3 Służby mundurowe, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 20 zł/godz.

4 Podmioty organizujące zajęcia dla dorosłych. 405 zł/godz.

5 Imprezy komercyjne: pikniki, pokazy, koncerty, inne. 7 441 zł/doba

3) Mini tor szkoleniowy z zapleczem socjalnym

Usługa Cena brutto

1 Trening na mini torze żużlowym. 110 zł/godz.

4)  Stadion żużlowy: pomieszczenia biurowe, warsztatowe, garażowe wykorzystywane w związku z działalnością sekcji żużlowej(z
wyłączeniem treningów na torze żużlowym) – ryczałtowo za całość (w tym ogrzewanie i woda + ścieki)

Użytkownik Cena brutto

1 Organizator sportu żużlowego – klub biorący udział w rozgrywkach PZM. 9 471 zł/m-c

5) Teren trawiasty o wymiarach 50 x 70 m (3500 m²)

Użytkownik Cena brutto

1 Organizator plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych, pokazów, eventów itp. 135 zł/godz.

* impreza nie dłuższa niż 3 doby - to maksymalny czas na przygotowanie imprezy,

przeprowadzenie imprezy, przekazanie obiektu po imprezie.


