§ 7. PRZYSTANIE ŻEGLARSKIE ŻABI KRUK, SIENNA GROBLA, TAMKA:
Sezon (cenny brutto)

Rodzaj jednostki

Długość
postoju

Wysok
Niski
Niski Zimowy
i
01.06.- 01.04.-31. 01.04.-31. 01.11.31.08.
05.
05.
31.03.
01.09.-31. 01.09.-31.
10.
10.

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

Jachty żaglowe i motorowe (opłata postojowa
liczona od momentu zacumowania)

W cenę
wliczono:
-postój
1,50 zł m 10,00 zł
jednostki

bezpłatnie
2, 50 zł m

Uwagi

do 30 dni

5zł m/doba

3,00 zł
m/doba

od 31 dni do
90 dni*

4,50 zł m/doba

2,70 zł
m/doba

Dodatkowe zniżki

brak
brak

Zniżki obowiązujące
w sezonie wysokim i
W cenę
niskim: 1) 10 %
1zł / m/ wliczono: zniżki za postój
doba postój
jednostek będących
jednostki, - 2 a) własnością osoby
slipowania
fizycznej
jednostki, posiadającej ważną
postój
oraz aktualną przez
cały okres postoju
1 zł / m/ jednego
jednostki Gdańską
doba pojazdu.
Kartę Mieszkańca,
bądź b) będących

od 91 dni*

4,25 zł m/doba

2,55 zł
m/doba

1 zł
m/doba

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 . Możliwość
pozostawienia pustej
przyczepy
podłodziowej na
terenie Przystani z
50% zniżką.

do 12 h

10,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

Od 1 do 30 dni

20 zł / doba

15 zł /
doba

10,00 zł
/ doba

Skutery wodne na przystani Tamka

Od 31 dni

450 zł / miesiąc

400 zł /
miesiąc

10,00 zł
/ doba

W sezonie
wysokim i
niskim w
cenę
wliczono:
- postój na
platformie
EZ-Dock,
- korzystanie
z wody na
kei,
- 2 slipowania
jednostki,
- postój
jednego
pojazdu. W
sezonie
zimowym w
cenę
wliczono: postój
jednostki na
terenie
przystani na
własnej
przyczepie
podłodziowej.

Możliwość
pozostawienia pustej
przyczepy
podłodziowej na
terenie Przystani z
50% zniżką.

do 2 godz.

W cenę
wliczono: postój
jednostki 1,00 zł m 10 zł odbiór
nieczystości
stałych.
W sezonie
wysokim i
niskim w
cenę
wliczono:
1,50 zł
10 zł
- postój
m/doba m/doba
jednostki,
- korzystanie
z wody na
kei,
- korzystanie
1,50 zł
10 zł / z prądu,
m/doba
doba - odbiór
nieczystości
stałych - 2
slipowania
1,50 zł
10 zł / jednostki m/doba
doba postój
jednego
pojazdu. W
sezonie

bezpłatnie

pow. 2 godz.
do 12 godz.

2,00 zł m

do 30 dni

2,50 zł m/doba

Postój jednostek służb mundurowych oraz
podmiotów ratownictwa wodnego

od 31 dni do
90 dni

2,50 zł m/doba

od 91 dni

2,50 zł m/doba

brak

Możliwość
pozostawienia pustej
przyczepy
podłodziowej na
terenie Przystani z
50% zniżką od opłaty
parkingowej.

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

Katamarany, jednostki wielokadłubowe,
houseboaty, barki mieszkalne

Bezpłatnie
5 zł/m

3 zł/m

15 zł

zimowym w
cenę
wliczono: postój
jednostki, odbiór
nieczystości
stałych, postój
jednego
pojazdu.
W cenę
wliczono: postój
jednostki

brak
brak

do 30 dni

7,5 zł m/doba

4,5 zł
m/doba

1,5 zł
m/doba

od 31 dni do
90 dni*

6,75 zł m/doba

4,05 zł
m/doba

1,5 zł
m/doba

od 91 dni*

6,38 zł m/doba

3,83 zł
m/doba

1,5 zł
m/doba

W cenę
wliczono: postój
jednostki

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
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 Żeglarskiej Żabi Kruk,
Sienna Grobla, Tamka 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.

Usługi dodatkowe na przystani żeglarskiej Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka.
Pozycja
Opłata portowa (obligatoryjna) obowiązująca w okresie sezonu wysokiego i
niskiego dla rezydentów:
- udostępnienie prądu,
- udostępnienie wody na kei,
1 zł/doba
- udostępnienie WC,
- odbiór nieczystości stałych,
- możliwość zdania zużytych olejów i wód zęzowych (dot. przystani Tamka),
- możliwość korzystania z pompy do odbioru ścieków sanitarnych (dot. przystani
Tamka).
Opłata portowa (obligatoryjna) obowiązująca w okresie sezonu wysokiego i
niskiego dla pozostałych jednostek (nie dotyczy jednostek służb mundurowych oraz
podmiotów ratownictwa wodnego) dla postoju od 1 do 90 dni:
- udostępnienie prądu,
- udostępnienie wody na kei,
2 zł/osoba/doba
- udostępnienie WC,
- odbiór nieczystości stałych,
- możliwość zdania zużytych olejów i wód zęzowych (dot. przystani Tamka),
- możliwość korzystania z pompy do odbioru ścieków sanitarnych (dot. przystani
Tamka).

1

2

Cena brutto

3

Korzystanie z natrysków.

5 zł/osoba

4

Korzystanie z WC*.

2 zł/osoba

5

Korzystanie z pralko – suszarki.

20 zł/cykl

6

Slipowanie.

15 zł za jednostkę

7

Opłata za postój samochodów osobowych*.

8

Opłata parkingowa za postój przyczep podłodziowych.
9

Postój skuterów na przyczepie (w przypadku braku miejsca na ez-dockach).

10

Udostępnienie sali konferencyjnej na przystani Żabi Kruk.

11

Udostępnienie sali kuchennej na przystani Tamka.

3 zł/godz.
20 zł/doba
3 zł/godz.
20 zł/doba
450zł/m-c
50 zł/godz.
350 zł/doba
40 zł/godz.
300 zł/doba

12 Korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych – dot. Przystani Tamka.

15 zł

13 Korzystanie z pompy do odbioru wód zęzowych – dot. Przystani Tamka.

15 zł

14 Opłata za postój jednostki pływającej na parkingu w sezonie zimowym.

10 zł/doba

15 Wywieszenie ogłoszenia w formacie max. A4.

20 zł/m-c

16 Pozostawienie ulotek reklamowych.

20 zł/m-c

17 Usługa biurowa – ksero/drukowanie.

0,20 zł/strona

18

Opłata parkingowa za postój przyczep kempingowych, kamperów, VAN/BUS.

19 Korzystanie z myjki ciśnieniowej.
20

Wynajem rowerka wodnego / kajaka/ SUP / łodzi wiosłowej z osprzętem i środkami
asekuracyjnymi na przystani Żabi Kruk.

5 zł/godz.
40 zł/doba
40 zł/godz.
20 zł/godz.
35 zł/2 godz.
50 zł/ 3 godz.

* Opłata obowiązująca dla osób postronnych, niekorzystających z usług przystani lub dla kolejnych samochodów klientów przystani

