
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 24.06. 2022 

Dyrektora PKZ 

 
CENNIK  

JEDNORAZOWEGO WYNAJMU POMIESZCZEŃ  I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
W ŚWIETLICACH PKZ 

1. Wynajem sal na imprezy okolicznościowe, zebrania, szkolenia itp. 
2. Sale na imprezy okolicznościowe można wynajmować pod warunkiem, że nie koliduje to z 
  działalnością programową świetlic. 

Świetlica  
Cena za dobę  

 

Cena za godzinę 

 

 
Uwagi 

brutto netto brutto netto 

Strzemieszyce 
Małe  

(sala widowiskowa  
lub sala spotkań) 

 

___ 
 
 

___ 
 

60,00 48,78 

Brak możliwości 
wynajmu na całą dobę 
 
 
 
½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 
Brak możliwości 
wynajmu na całą dobę  

 

300,00 243,90 
½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 
 

Łęka 
(sala bankietowa  

i taneczna) 

480,00 390,24 

60,00 48,78 

doba 

 
300,00 

 

 
243,90 

½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 
 

  
Łosień 

 

___ 
 
 
 

300,00 

___ 
 
 

243,90 

60,00 48,78 

Brak możliwości 
wynajmu na całą dobę 
 
 
 
 
 
 
½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 

 
 

 
300,00 

 

 
243,90 

½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 
 

Rudy 

480,00 390,24 

60,00 48,78 

doba 

300,00 243,90 
½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 

Antoniów 
(sala duża) 

1000,00 813,01 

120,00 97,56 

doba 

      500,00 406,50 

½ doby do 12 godz. 
Wynajem do godz.22:00 
 

Kaucja za wynajem wynosi 1000 zł za wyjątkiem wynajmu na godziny (4). 

 
 

1. Okres jednorazowego najmu dobowego liczony jest jako nie dłuższy niż 24 godziny i jest określony w umowie najmu. 
2. W okresie Świąt, Sylwestra cena za dobę lub godzinę  wzrasta o 50% ceny netto, tj. np.:48,78+ 50% ceny = 73,17zł. netto  za 1 

godz. 
3. Dla jednostek oświatowych UM Dąbrowa  Górnicza (szkoły, przedszkola), jednostek budżetowych UM DG, 

instytucji kultury w Dąbrowie Górniczej oraz podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, odpłatność z tytułu najmu może wynosić 70% ceny 
netto ujętej w cenniku (do ceny netto doliczany jest VAT 23%). 
Mechanizm liczenia częściowej odpłatności – przykład cena za 2 godziny Strzemieszyce Małe: 
48,78(cena netto za godzinę) x 70% ( ceny netto w cenniku) = 34,15 netto x 2 godziny = 68,30netto + 23% VAT = 84,01 brutto 

4. W cenę najmu wliczona jest usługa dozoru, za wyjątkiem najmu, gdzie pobierana jest kaucja.  
5. Kaucja jest nakładana tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia dozoru przez Najemcę. W przypadku 

nałożenia kaucji stosuje się odrębny wzór najmu. 
6. Najemcy są zobowiązani stosować się do Regulaminu korzystania z obiektu, który dostępny jest na stronie  

www. palac. art. pl oraz przy wejściu do budynku. 
7. Wszystkie sale wynajmowane są wraz z dostępnym na niej wyposażeniem typu  krzesła, stoły itp. 



 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 24 .06. 2022 

Dyrektora PKZ 

 
 

CENNIK  
JEDNORAZOWEGO WYNAJMU POMIESZCZEŃ  I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  

W KLUBACH OSIEDLOWYCH PKZ 

1. Wynajem sal na imprezy okolicznościowe, zebrania, szkolenia itp. 

2. Sale na imprezy okolicznościowe można wynajmować pod warunkiem, że nie 
koliduje to z działalnością programową w Klubach Osiedlowych PKZ. 

 

 

Klub Osiedlowy 

 

Sala 

  

Cena za dobę Cena za godzinę  

Uwagi brutto netto brutto netto 

 

 

HELIKON 

 
duża 

960,00 780,49 120,00 97,56 doba 

615,00 500,00 120,00 97,56 ½ doby do 12 godz.  
Wynajem do godz.22:00 

mała - 60,00 48,78 Wynajem tylko na godziny 

 

KRĄG 

duża 738,00 600,00 120,00 97,56 ½ doby do 12 godz.  
Wynajem do godz.22:00 

mała - 60,00 48,78 Wynajem tylko na godziny 

 

UNIKAT 

 

klubowa 

 
480,00 

 
390,24 

 
60,00 

 
48,78 

½ doby do 12 godz.  
Wynajem do godz.22:00 

 

 

ZODIAK 

duża 480,00 390,24 60,00 48,78 ½ doby do 12 godz.  
Wynajem do godz.22:00 

taneczna  

z lustrami 

-  
60,00 

 
48,78 

Wynajem tylko na godziny 

 
 

1. Okres jednorazowego najmu dobowego liczony jest jako nie dłuższy niż 24 godziny i jest określony w umowie najmu. 
2. Dla jednostek oświatowych UM Dąbrowa  Górnicza (szkoły, przedszkola), jednostek budżetowych UM DG, instytucji 

kultury w Dąbrowie Górniczej oraz podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, odpłatność z tytułu najmu może wynosić 70% ceny netto ujętej 
w cenniku (do ceny netto doliczany jest VAT 23%). 
 
Mechanizm liczenia częściowej odpłatności – przykład cena za 2 godziny sala klubowa Unikat: 
48,78 (cena netto za godzinę) x 70% ( ceny netto w cenniku) = 34,15 netto x 2 godziny = 68,30 netto + 23% VAT = 84,01 brutto 

 
3. W cenę najmu wliczona jest usługa dozoru, za wyjątkiem najmu gdzie pobierana jest kaucja.  
4. Kaucja jest nakładana tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia dozoru przez Najemcę. W przypadku nałożenia kaucji 

stosuje się odrębny wzór najmu.   
5. Najemcy są zobowiązani stosować się do Regulaminu korzystania z obiektu, który dostępny jest na stronie www. palac.art.pl oraz 

przy wejściu do budynku. 
6. Wszystkie sale wynajmowane są wraz z dostępnym na niej wyposażeniem typu  krzesła, stoły itp. 

 

 
 



 

 

Załącznik nr 4 

do Aneksu nr 1/2022 z dnia 4.11.22r. 

do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 24 .06. 2022 

Dyrektora PKZ 

 
CENNIK  

JEDNORAZOWEGO WYNAJMU POMIESZCZEŃ  I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
W DOMU KULTURY ZĄBKOWICE 

 
1. Wynajem sal na imprezy okolicznościowe, zebrania, szkolenia itp. 

2. Sale na imprezy okolicznościowe można wynajmować pod warunkiem, że nie koliduje to  

    działalnością programową w Domu Kultury Ząbkowice. 

 

 
1. Okres jednorazowego najmu dobowego liczony jest jako nie dłuższy niż 24 godziny i jest określony w umowie najmu. 
2. Dla jednostek oświatowych UM Dąbrowa  Górnicza (szkoły, przedszkola), jednostek budżetowych UM DG, 

instytucji kultury w Dąbrowie Górniczej oraz podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, odpłatność z tytułu najmu może wynosić 50% ceny 
netto ujętej w cenniku (do ceny netto doliczany jest VAT 23%), za wyjątkiem opłat pobieranych z tytuły obsługi. 
 
Mechanizm liczenia częściowej odpłatności – przykład sala kameralna 2 godziny: 
40,65 (cena netto za godzinę) x 50% ( ceny netto w cenniku) = 20,33 netto x 2 godziny =  40,66  netto + 23% VAT = 50,01 brutto  
 

3. Sala teatralna wynajmowana jest wraz z dostępnym na niej sprzętem typu nagłośnienie, oświetlenie oraz potrzebną do tego 
obsługą techniczną. Pozostałe sale wynajmowane są wraz z dostępnym na niej wyposażeniem typu  krzesła, stoły itp. 

4. Dla uczestników programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej odpłatność może wynosić 70% ceny netto ujętej  
w cenniku, za wyjątkiem opłat pobieranych z tytuły obsługi.  

5. W sytuacjach wyjątkowych, będących następstwem siły wyższej takich jak pandemia stosuje się cennik proporcjonalny do liczby 
udostępnionych miejsc, która wynika z aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych. 

6. Najemcy są zobowiązani stosować się do Regulaminu korzystania z obiektu, który dostępny jest na stronie www.palac.art.pl oraz 
przy wejściu do budynku. 
 

 

 
 

 

Pomieszczenia 
Cena zł za dobę Cena zł za godzinę 

brutto netto brutto netto 

Sala teatralna wraz 
garderobami i zapleczem 
sanitarnym (3) i (5)   
(ilość miejsc siedzących: do 250) 

2 000,00 1626,02 300,00 

 
243,90 

Sala widowiskowo - 
wystawiennicza 

 800,00    650,41 100,00 81,30 

Sala kameralna 
(ilość miejsc siedzących: do 60) 

500,00    406,50  50,00 40,65 

Sala lustrzana  400,00    325,20 50,00 40,65 

Pomieszczenie 26 -  30,00 24,39 

Pomieszczenie 28 - 30,00 24,39 

Kuchnia z mediami 500,00    406,50  60,00 48,78 

Godzina pracy obsługi jednego 
pracownika - 36,90 

 
30,00 

 


