
Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu pomieszczeń MDK 
 

CENNIK NAJMU SAL MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 
W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
I. Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73 

 
Sala widowiskowo-kinowa MDK 255 miejsc 

 

RODZAJ NAJMU OPŁATA NAJMU  
DO 6 GODZIN 

OPŁATA NAJMU  
POWYŻEJ 6 GODZIN 

Imprezy biletowane o charakterze 
estradowym, rozrywkowym, realizowane 
w celach komercyjnych przez 
przedsiębiorstwa, agencje artystyczne, 
agencje edukacyjne 

1700,00 zł (za jedno 
wydarzenie) 
 
2500,00 zł (za dwa 
wydarzenia) 

250,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 

Imprezy biletowane o charakterze 
kulturalnym i edukacyjnym przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży 

600,00 zł (za jedno 
wydarzenie) 

100,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 

Wydarzenia inne, o charakterze 
niekomercyjnym 

600,00 zł (za jedno 
wydarzenie) 

100,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 

Wydarzenia organizowane przez 
jednostki organizacyjne Gminy Piekary 
Śląskie 

150,00 zł (za wydarzenie) 

Korzystanie z ekrany i projektora 
kinowego wraz z obsługą 

100,00 zł (za każdorazowe użycie) 

 
Sala kameralna MDK 50 miejsc 

 

RODZAJ NAJMU OPŁATA NAJMU  
DO 6 GODZIN 

OPŁATA NAJMU  
POWYŻEJ 6 GODZIN 

Najem sali 250,00 zł (bez zaplecza 
kuchennego) 
 
400,00 zł (z zapleczem 
kuchennym) 

100,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę bez 
zaplecza kuchennego) 
120,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę z 
zapleczem kuchennym) 

Wydarzenia organizowane przez 
jednostki organizacyjne Gminy Piekary 
Śląskie 

100,00 zł (za wydarzenie) 

Zajęcia cykliczne (co najmniej raz w 
tygodniu) o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym lub sportowym 

35,00 zł (za zajęcie) 

* kwoty najmu obejmują koszty nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługę realizatora, 
** podane kwoty są kwotami netto, do podanych kwot netto należy doliczyć 23% podatku VAT. 



II. Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska 49 
 
 

Sala widowiskowa FILIA MDK 180 miejsc 
 

RODZAJ NAJMU OPŁATA NAJMU  
DO 6 GODZIN 

OPŁATA NAJMU  
POWYŻEJ 6 GODZIN 

Imprezy biletowane o charakterze 
estradowym, rozrywkowym, realizowane 
w celach komercyjnych przez 
przedsiębiorstwa, agencje artystyczne, 
agencje edukacyjne 

700,00 zł (za jedno 
wydarzenie) 
 
1000,00 zł (za dwa 
wydarzenia) 

150,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 

Wydarzenia inne, o charakterze 
niekomercyjnym 

500,00 zł (bez zaplecza 
kuchennego) 
 
700,00 zł (z zapleczem 
kuchennym) 

100,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 
 
120,00 zł (za każdą 
dodatkową godzinę) 

Wydarzenia organizowane przez 
jednostki organizacyjne Gminy Piekary 
Śląskie 

100,00 zł (za wydarzenie) 

Zajęcia cykliczne (co najmniej raz w 
tygodniu) o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym lub sportowym 

60,00 zł (za zajęcie) 

 
 

Sala kameralna FILIA MDK 40 miejsc 
 

RODZAJ NAJMU OPŁATA NAJMU  
DO 6 GODZIN 

OPŁATA NAJMU  
POWYŻEJ 6 GODZIN 

Najem sali 150,00 zł 
 
 

50,00 zł (za 1 dodatkową 
godzinę) 

Wydarzenia organizowane przez 
jednostki organizacyjne Gminy Piekary 
Śląskie 

100,00 zł (za wydarzenie) 

Zajęcia cykliczne (co najmniej raz w 
tygodniu) o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym lub sportowym 

30,00 zł (za zajęcie) 

 
* kwoty najmu obejmują koszty nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługę realizatora  
(z wyłączeniem zajęć cyklicznych), 
** podane kwoty są kwotami netto, do podanych kwot netto należy doliczyć 23% podatku VAT. 


