
ZARZĄDZENIE NR 1181 
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń na Przystani Żeglarskiej 
w Osłonce stanowiącej własność Gminy Nowy Dwór Gdański 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, 583) oraz Uchwały Nr 295/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń na Przystani Żeglarskiej w Osłonce 
stanowiącej własność Gminy Nowy Dwór Gdański. 

2. Cennik opłat, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 881 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń na Przystani Żeglarskiej w Osłonce stanowiącej 
własność Gminy Nowy Dwór Gdański. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.. 

   

   

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
 
 

Jacek Michalski 
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Cena brutto Uwagi

za osobę                        4,00 zł 

za osobę                      10,00 zł 

Prysznic 5 min.                      10,00 zł 
Toaleta                        2,00 zł 

do 100 l.                        6,00 zł 

100 - 300 l.                      12,00 zł 

do 5 godz.                        5,00 zł 

doba                      15,00 zł 

doba                      15,00 zł Opłata za 1 namiot

za osobę                      10,00 zł 

doba                      30,00 zł 

za osobę                      10,00 zł 

godzina                        1,00 zł powyżej 5 godzin należy liczyć jak za dobę

doba                      20,00 zł 

miesiąc                    190,00 zł 

godzina                        2,00 zł powyżej 5 godzin należy liczyć jak za dobę

doba                      20,00 zł 

miesiąc                    240,00 zł 

godzina                        3,00 zł powyżej 5 godzin należy liczyć jak za dobę

doba                      20,00 zł 

miesiąc                    190,00 zł 

Wodowanie/wyciąganie jachtu przy 
pomocy dźwigu:

obcego                      50,00 zł 
Opłata za dźwig do uregulowania z firmą wykonującą 

zlecenie

do 7,0 mb                    150,00 zł 

7,01 - 9,0 mb                    200,00 zł 

powyżej 9,0 mb                    250,00 zł 

Usługi bosmańskie specjalne np.. 
Przygotowanie jachtu do sezonu

                     30,00 zł 

za jednostkę pływ.                    350,00 zł 

Postój pojazdów powyżej 2,5 tony na 
parkingu niestrzeżonym

Postój przyczepy podłodziowej na 
parkingu niestrzeżonym

Zimowanie na wolnym powietrzu.           
(1 m-c)

do negocjacji

Cumowanie za miesiąc.                                             
Dotyczy rezydentów i firm czarterowych 

związanych umowami.

bezpłatny odbiór nieczystości stałych; bezpłatny dostęp do 
toalet i umywalek; bezpłatny dostęp do infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie przystani, bezpłatny dostęp do 

energii elektrycznej, wody, parkingu 

Tankowanie wody na jacht

Korzystanie z energii elektrycznej:                              
z zabezpieczeniem 10A i 16A

Postój pojazdów do 2,5 tony na 
parkingu niestrzeżonym

Wynajem pola namiotowego 

Postój kampera 

Usługa

Cumowanie do 5 godzin 
bezpłatny odbiór nieczystości stałych; bezpłatny dostęp do 

toalet i umywalek; bezpłatny dostęp do infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie przystani

Cumowanie za dobę
bezpłatny odbiór nieczystości stałych; bezpłatny dostęp do 

toalet i umywalek; bezpłatny dostęp do infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie przystani

Cennik Przystani Żeglarskiej w Osłonce 

za jednostkę pływ.                      15,00 zł 

za jednostkę pływ.

Załącznik do zarządzenia Nr 1181

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 29 marca 2022 r.
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wynajem placu rekreacyjnego (boisko 
do gry w siatkówkę, plac pod ognisko, 

wiata)
osoba/godzinę 2,00 zł

do 2 godzin 10 zł

doba 20 zł

m-c w sezonie IV-XI                      60,00 zł 
m-c poza sezonem X-III                      30,00 zł 

m-c w sezonie IV-XI                      60,00 zł 
m-c poza sezonem X-III                      30,00 zł 

Ogłoszenie do formatu A4 na tablicy 
ogłoszeń

7 dni                      10,00 zł 

Wyłożenie ulotek reklamowych w 
stojaku na ulotki

7 dni                      10,00 zł 

Cumowanie obiektów nietypowych np.. 

Barka dom; za - 1m² + pozostałe 
opłaty wynikające z cennika.

dzień                        2,00 zł 
Należy doliczyć opłaty za energię, wodę, odbiór 

nieczystości, osoby w przypadku domu i inne opłaty np.. 
Opłata za toalety gości.

Rozwieszenie baneru reklamowego - 
1m²

Wywieszenie flagi reklamowej - 1m²

wynajem sprzętu turystycznego np. 
roweru

Usługi specjalne:
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