
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XXIX/17 

Rady Gminy Janów 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

 

 CENNIK  USŁUG 

W  SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W SIEDLCU 

Usługi noclegowe sklasyfikowane są w PKWiU:  55.20.11.0 i zawierają  8% podatku VAT. 

 

 

L.p. 

 

 Dla kogo jest świadczona usługa noclegowa 

Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1. Usługa noclegowa dla dzieci i młodzieży szkolnej z ważną 

legitymacją szkolną w grupach zorganizowanych i z kartą 

wycieczki. Jeden opiekun na 15 osób gratis. 

 

18,52 zł 

       ** 

20,00 zł 

2. Usługa noclegowa dla dzieci i  młodzieży szkolnej z ważną 

legitymacją szkolną w grupach zorganizowanych i z kartą 

wycieczki z  pościelą. Jeden opiekun na 15 osób gratis. 

 

24,07 zł  

        ** 

26,00 zł  

3. Usługa noclegowa dla pozostałych turystów. 

 
20,37 zł  22,00 zł  

4. Usługa noclegowa dla pozostałych turystów z pościelą  

 
25,93 zł 28,00 zł  

5. Dopłata za usługę noclegową z pobytem dziennym w 

schronisku w godzinach od 10,00 do 17,00  
  5,56 zł    6,00 zł*  

7.  Usługa  noclegowa w pokojach studio     23,15 zł    25,00 zł  

8. Usługa  noclegowa w pokojach studio z pościelą    28,70 zł     31,00 zł  

9.  Zniżka dla posiadaczy ważnych legitymacji PTSM       20%     20% 

10. Zniżka dla osób posiadających złotą odznakę PTSM       50%     50% 

 

*opłatę za pobyt dzienny stosuje się od osób indywidualnych i do 3 noclegów. Opłaty za pobyt dzienny 

nie stosuje się w przypadku obozów stałych powyżej 3 noclegów oraz w przypadku złych warunków 

atmosferycznych. 

**Zgodnie z § 13 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od 

towarów i usług oraz stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722)  zwalnia się od podatku VAT usługi 

świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi. b)samorządowymi zakładami budżetowymi  c)jednostkami 

budżetowymi i samorządowymi  zakładami budżetowymi.  Podstawą do zastosowania stawki zwolnionej z 

podatku VAT za noclegi w Schronisku jest przesłanie wraz z zamówieniem noclegów , (potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem) kserokopii nadania numeru REGON lub przedłożenie decyzji organu prowadzącego, 

dotyczącej powołania , poświadczające, że placówka  nabywająca noclegi jest jednostką lub zakładem 

budżetowym.    

 

 


