§ 6. PRZYSTAŃ JACHTOWA MARINA
GDAŃSK:

Rodzaj jednostki

Długość
postoju

Sezon (cenny brutto)
Wysoki
Niski Zimowy
01.04.-31. 01.11.01.06.-31.08.
05.
31.03.
01.09.-31.
10.

do 2 godz.
pow. 2 godz.
do 12 godz.

3,00 zł/m 12,00 zł

Jachty żaglowe i motorowe w przystani
jachtowej Marina Gdańsk (opłata postojowa
liczona od momentu zacumowania przy kei )
do 30 dni

W cenę
wliczono: postój
jednostki

Bezpłatnie

4,00 zł/m

8 zł m/doba

Uwagi

6 zł
m/doba

W cenę
wliczono: postój
jednostki W
sezonie
2 zł
zimowym na
m/doba
przystani
istnieje
możliwość
podłączenia
do prądu za

Zniżki

brak

brak
Zniżki obowiązujące
w sezonie wysokim i
niskim: 1)- 10 %
zniżki za postój
jednostek będących
a) własnością osoby
fizycznej
posiadającej ważną
oraz aktualną przez
cały okres postoju
jednostki Gdańską

od 31 dni do
90 dni*

7,2 zł m/doba

od 91 dni *

6,80 zł m/doba

5,4 zł
m/doba

2 zł
m/doba

5,10 zł m 2,00 zł
/doba
m/doba

dodatkową
opłatą wg
wskazań
podlicznika**

Kartę Mieszkańca,
bądź b) będących
własnością osoby
fizycznej
prowadzącej
jednoosobową
działalność
gospodarczą ze
stałym miejscem
wykonywania
działalności
gospodarczej w
Gdańsku, bądź c) za
postój jednostek,
których właścicielem
jest osoba prawna lub
jednostka
organizacyjna
niebędąca osobą
prawną, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną,
których siedzibą jest
Gdańsk 2) 5 % za
postój jednostek,
których portem
macierzystym jest
Gdańsk (po okazaniu

niezbędnych
dokumentów
potwierdzających
powyższe
okoliczności). Zniżki
mogą się sumować.

Opłata postojowa dla jednostek
rekreacyjnych**** przy nabrzeżach
administrowanych przez GOS, które nie są
oddane w najem (opłata postojowa liczona od
momentu zacumowania przy nabrzeżu )***

Opłata postojowa dla jednostek
komercyjnych**** przy nabrzeżach
administrowanych przez GOS, które nie są
oddane w najem (opłata postojowa liczona od
momentu zacumowania przy nabrzeżu )***

do 12 godz.

3,5 zł m/doba

2,5 zł
m/doba

od 12 godz.

7 zł m/doba

5 zł
m/doba

do12godz.

5,25 zł m/doba

3,75 zł
m/doba

od 12 godz.

10,5 zł m/doba

7,5 zł
m/doba

1,5 zł W cenę
m/doba wliczono: postój
jednostki. Na
nabrzeżu
istnieje
możliwość
podłączenia
5 zł do wody i
m/doba prądu za
dodatkową
opłatą wg
wskazań
podlicznika**
.
W cenę
2,25 zł
wliczono: m/doba
postój
jednostki W
4,5 zł sezonie
m/doba zimowym na
przystani

brak

brak

brak

brak

do 2 godz.

Jednostki historyczne*****

Bezpłatnie

pow. 2 godz.
do 12 godz.

7,50 zł

do 30 dni

15,00 zł / doba

od 31 dni do
90 dni

15,00 zł / doba

od 91 dni

15,00 zł / doba

do 2 godz.

Postój jednostek służb mundurowych oraz
podmiotów ratownictwa wodnego

pow. 2 godz.
do 12 godz.

6,00 zł
12,00 zł /
doba
12,00 zł /
doba
12,00 zł /
doba

bezpłatnie

2,00 zł/m

1,50 zł/m

istnieje
możliwość
podłączenia
do prądu za
dodatkową
opłatą wg
wskazań
podlicznika**
W cenę
wliczono:
10,00 zł -postój
jednostki
10,00 zł
/ doba W cenę
10,00 zł wliczono:
/ doba -postój
10,00 zł jednostki
/ doba
W cenę
wliczono:
-postój
jednostki 12 zł odbiór
nieczystości
stałych.

brak

brak

do 30 dni

4,00 zł m/doba

3,00 zł
m/doba

od 31 dni do
90 dni

4,00 zł m/doba

3,00 zł
m/doba

od 91 dni

4,00 zł m/doba

do 2 godz.
pow. 2 godz.
do 12 godz.

3,00 zł
m/doba

bezpłatnie
6 zł/m

4,50 zł/m

Katamarany, jednostki wielokadłubowe,
houseboaty, barki mieszkalne
do 30 dni

12 zł
m/
doba

9 zł m/doba

W sezonie
wysokim i
12 zł /
niskim w
doba
cenę
wliczono:
12 zł / - postój
doba jednostki,
- korzystanie
z energii
elektrycznej,
- korzystanie
12 zł / z wody pitnej
doba na kei,
- odbiór
nieczystości
stałych
W cenę
wliczono:
18 zł -postój
m/doba jednostki

W cenę
3 zł wliczono:
m/doba -postój
jednostki

brak

brak
brak
Zniżki obowiązujące
w sezonie wysokim i
niskim: 1)- 10 %
zniżki za postój
jednostek będących
a) własnością osoby
fizycznej

od 31 dni do 10,8 zł
90 dni*
m/doba

8,1 zł m/doba

3 zł
m/doba

10,2 zł
m/doba

7,65 zł m/doba

3 zł
m/doba

od 91 dni*

posiadającej ważną
oraz aktualną przez
cały okres postoju
jednostki Gdańską
Kartę Mieszkańca,
bądź
b) będących
własnością osoby
fizycznej
prowadzącej
jednoosobową
działalność
gospodarczą ze
stałym miejscem
wykonywania
działalności
gospodarczej w
Gdańsku, bądź
c) za postój
jednostek, których
właścicielem jest
osoba prawna lub
jednostka
organizacyjna
niebędąca osobą
prawną, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną,

których siedzibą jest
Gdańsk
2) 5 % za postój
jednostek, których
portem macierzystym
jest Gdańsk (po
okazaniu
niezbędnych
dokumentów
potwierdzających
powyższe
okoliczności).
Zniżki mogą się
sumować.
* Cena przy jednorazowej wpłacie z góry za cały okres deklarowanego postoju. Jeżeli podmiot korzystający z Przystani Jachtowej Marina
Gdańsk nie uiści jednorazowo z góry całej kwoty wynikającej z deklarowanego okresu postoju, nie przysługuje prawo do zniżek oraz
zastosowanie mają odpowiednie stawki przewidziane dla postoju jednostek za okres do 30 dni.
** Dostęp do energii elektrycznej możliwy po podpisaniu stosownego oświadczenia i podłączeniu do indywidualnego licznika.
*** Opłata nie dotyczy jednostek oczekujących na otwarcie ogólnodostępnej pieszej kładki na Wyspę Ołowianka. Maksymalna długość tego
typu postoju wynosi 30 min. Opłata nie dotyczy jednostek Najemców innych nabrzeży administrowanych przez GOS, którym powyższe
nabrzeża zostały wyznaczone, jako zastępcze.
**** Za jednostki rekreacyjne uznaje się jednostki przeznaczone lub używane wyłącznie do uprawiania
sportu lub rekreacji.

Za jednostki komercyjne uznaje się jednostki przeznaczone do komercyjnych celów sportowych lub rekreacyjnych, używane do przewozu
pasażeróww ramach prowadzenia działalności polegającej na odpłatnym przewozie osób, odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich, odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą oraz każdym
innym odpłatnym udostępnianiu statku, a także jednostki prowadzące działalność marketingową.
***** Za jednostki historyczne uznaje się jednostki łącznie
spełniające następujące warunki:
a) budowa jednostki została ukończona minimum 50 lat przed dniem zawinięcia do Mariny Gdańsk,
b) portem rejestracji jednostki jest Gdańsk,
c) jednostka posiada napis „Gdańsk” na burcie lub rufie,
d) jednostka posiada aktualne i ważne dokumenty uprawniające do morskiej żeglugi oraz poświadczające prawidłowy stan techniczny
wydawane przez Polski Rejestr Statków, Urząd Morski lub Polski Związek Żeglarski.

Spełnienie powyższych warunków stwierdza się w oparciu o dokumenty jednostki, których treść i forma regulowana jest przez obowiązujące
przepisy, a których kopie w celu skorzystania ze zniżki należy przedłożyć obsłudze Mariny Gdańsk przed każdym sezonem żeglarskim tj. przed
dniem 31.03.. Niewypełnienie w/w. wymagań oraz nieopłacenie postoju w terminie pozbawia jednostkę prawa do korzystania z ceny określonej
mianem jednostki historycznej. W sezonie zimowym dostęp do energii elektrycznej możliwy po podpisaniu stosownego oświadczenia i
podłączeniu do indywidualnego licznika – opłata na podstawie wskazań licznika.

Pozostałe opłaty na przystani jachtowej Marina Gdańsk

1

2

3
4
5

Pozycja
Opłata portowa (obligatoryjna), obowiązująca w sezonie wysokim i niskim, dla
rezydentów oraz jednostek historycznych:
- udostępnienie prądu,
- udostępnienie wody na kei,
- udostępnienie WC,
2 zł/doba
- odbiór nieczystości stałych,
- bezprzewodowy dostęp do Internetu,
- możliwość zdania zużytych olejów i wód zęzowych,
- możliwość korzystania z pompy do odbioru ścieków sanitarnych.
Opłata portowa (obligatoryjna) obowiązująca w okresie sezonu wysokiego i
niskiego dla pozostałych jednostek (nie dotyczy jednostek służb mundurowych oraz
podmiotów ratownictwa wodnego oraz cumowania przy nabrzeżach
administrowanych przez GOS, które nie są oddane w najem) od 1 do 90 dni:
- udostępnienie prądu,
- udostępnienie wody na kei ,
3 zł/osoba/doba
- udostępnienie WC,
- odbiór nieczystości stałych,
- bezprzewodowy dostęp do Internetu,
- możliwość zdania zużytych olejów i wód zęzowych,
- możliwość korzystania z pompy do odbioru ścieków sanitarnych.
Korzystanie z natrysków – wrzutomat
Korzystanie z pralko – suszarki
Korzystanie z myjki ciśnieniowej

Cena brutto

5 zł/5 minut
20 zł/cykl
40 zł/godz.

6
7
8
9

Wywieszenie ogłoszenia w formacie max. A4
Pozostawienie ulotek reklamowych
Usługa biurowa – ksero/drukowanie
Korzystanie z WC*
Opłata postojowa jednostek pływających cumujących w przystani lub na nabrzeżach
administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu udziału w regatach i
10
imprezach międzynarodowych lub krajowych organizowanych lub
współorganizowanych przez Gminę Miasto Gdańsk.
11 Korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych*
*Opłata obowiązująca dla osób postronnych, niekorzystających z usług przystani.

20 zł/m-c
20 zł /m-c
0,25 zł/strona
2 zł/osoba
1 zł/doba
5 zł/zrzut

