
Usługa Cena 

Cumowanie do 1 godziny. nie dotyczy bezpłatne 

Cumowanie do 5 godzin 

do 7,0 mb 10,00 zł 

7,1 - 8,9 mb 12,00 zł 

9,0 mb i więcej 
15,00 zł 

za każdy dodatkowy metr 
pow. 9 mb - 2,00 zł 

Cumowanie za dobę 

Pobyt 1 osoby 2,00 zł 

do 7,0 mb 23,00 zł 

7,1 - 8,00 mb 26,00 zł 

8,1-9,00 mb 29,00zł 

9,1 mb i więcej 
32,00 zł 

za każdy dodatkowy metr 
pow. 9 mb – 3,00 zł 

Cumowanie za miesiąc.                                             
Dotyczy rezydentów i firm 
czarterowych związanych 

umowami. 

od 4,1do 5,0 mb 120,00 zł 

5,1- 6,00 mb 160,00 zł 

6,1 - 7,0 mb 200,00 zł 

7,1 - 8,0 mb 240,00 zł 

8,1 - 9,0 mb 280,00 zł 

9,1 - 10,0 mb 320,00 zł 

10,1 - 11,0 mb 400,00 zł 

pow. 11 mb 
za każdy dodatkowy metr 

pow. 11 mb – 40,00 zł 

Cumowanie za miesiąc - Łódz 
wiosłowa wędkarska 

do 3,0 mb 40,00 zł 

Od 3,1 do 4,0 mb 80,00 zł 

Prysznic 5 min. 7,00 zł 

Tankowanie wody na jacht 
do 100 l. 10,00 zł 

100 - 300 l. 25,00 zł 

Odbiór nieczystości płynnych za m³ 55,00 zł 

pranie w pralni portowej 1 wsad 15,00 zł 

wypożyczenie roweru/kajaka 1 godz 10,00 zł 

wypożyczenie kajaka/roweru Bez ograniczeń 50,00 zł 

Korzystanie z energii elektrycznej: 
ładowanie akumulatorów 10,00 zł 

doba 25,00 zł 

Postój przyczepy podłodziowej miesiąc 40,00 zł 

Slipowanie 1 jednostka 50,00 zł 

Wodowanie/wyciąganie jachtu przy 
pomocy dźwigu: 

z zewnętrznej firmy na zlecenie 
armatora 

100,00 zł 

Jednostki rezydenckie 180,00 zł 

Jednostki nierezydenckie 250,00 zł 

Zimowanie na wolnym powietrzu                                             
Dotyczy rezydentów i firm 
czarterowych związanych 

umowami. 

do 6,0 mb 140,00 zł 

Od 6,1 do 7,0 mb 170,00 zł 

7,1 - 8, mb 200,00 zł 

8,1- 9,00 mb 230,00zł 

9,1 mb i więcej 

260,00 zł 

za każdy metr pow. 9,1 mb – 
30,00 zł 



Zimowanie na wolnym powietrzu 

do 7,0 mb 240,00 zł 

7,1 - 8,0 mb 280,00zł 

8,1 - 9,0 mb 320,00 zł 

9,1 mb i więcej 
360,00 zł 

za każdy metr pow. 9,1 mb - 
40,00 zł 

Wynajem pomieszczeń biesiadnych do 6 godz. 120,00 zł 

Usługi specjalne: 

Rozwieszenie baneru reklamowego 
- 1m² 

m-c w sezonie 65,00 zł 

m-c poza sezonem 30,00 zł 

Wywieszenie flagi reklamowej - 
1m² 

m-c w sezonie 50,00 zł 

m-c poza sezonem 30,00 zł 

Ogłoszenie do formatu A4 na 
tablicy ogłoszeń 

30 dni 20,00 zł 

Wyłożenie ulotek reklamowych w 
stojaku na ulotki 

30 dni 10,00 zł 

Cumowanie obiektów nietypowych 
np.. Barka restauracja, hotel, dom 

za - 1m² + pozostałe opłaty 
wynikające z cennika. 

dzień 1,00 zł 

Parking sam. osobowy doba 20,00zł 

Wstęp dla wędkarzy dzień 10,00 zł 


