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CENNIK USŁUG PORTOWYCH- Wierzba 
obowiązuje od 01.02.2022r. 

 

CUMOWANIE * 

Postój do trzech godzin (prąd jak za dobę) - jednostka do 3m szerokości 5 zł + 10 zł/osobę 

Postój do trzech godzin (prąd jak za dobę) - jednostka ponad 3m szerokości 10 zł + 10 zł/osobę 

Postój doba (bojka) - jednostka do 3m szerokości 50 zł + 10 zł/osobę 

Postój doba (bojka)  - jednostka ponad 3m szerokości 70 zł + 10 zł/osobę 

Postój doba (longside) 80 zł + 10 zł/osobę 

Postój tydzień (bojka) - jednostka do 3m szerokości 450,00 zł 

Postój tydzień (bojka) - jednostka ponad 3m szerokości 580,00 zł 

Postój tydzień (longside) 650,00 zł 

Postój miesiąc (bojka) - jednostka do 3m szerokości 1 600,00 zł 

Postój miesiąc (bojka) - jednostka ponad  3m szerokości 2 000,00 zł 

Postój miesiąc (longside) 2 300,00 zł 

Rezydenci  wg. umowy 
  

KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY PORTU I INNE USŁUGI  

Prysznic - Goście/za 5 minut 10,00 zł 

Prysznic - Rezydenci wg. umowy 

Podłączenie do prądu - za dobę (dotyczy także korzystania do 3 godzin) ** 10,00 zł 

Zlewnia toalet chemicznych  5,00 zł 

Slip typowych łodzi żaglowych i motorowych - wg. oceny Bosmana 80,00 zł 

Slip nietypowych łodzi żaglowych i motorowych - wg. oceny Bosmana od 100,00 zł 

Slip skuterów wodnych i łodzi wędkarskich - wg. oceny Bosmana 40,00 zł 

Położenie masztu plus plandekowanie - wg. oceny Bosmana od 170, 00 zł 

Mycie burt i dna myjką ciśnieniową - wg. oceny Bosmana od 110,00 zł 

Sprzątanie jachtu - wg. oceny Bosmana od 120,00 zł 

Drobne naprawy szkutnicze     wg. wyceny Bosmana 

Przechowywanie sprzętu w hangarze/miesiąc - wg. oceny Bosmana od 15 zł - 350 zł 

Za pobyt psa – doba 15,00 zł 

Za pobyt psa – ryczałt za sezon 100,00 zł 
  

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 

Kajak / godzina 20,00 zł 

Kajak / cały dzień 50,00 zł 

Rower trekkingowy / godzina 15,00 zł 

Rower trekkingowy / cały dzień 50,00 zł 
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PARKOWANIE - DOZWOLONE TYLKO W WYZNACZONYCH MIEJSCACH !!! 

Samochód osobowy (quad) / doba 25,00 zł 

Samochód dostawczy / doba 35,00 zł 

Motocykl / doba 10,00 zł 

  
PRZECHOWYWANIE  JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  I PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH (wózków) *** 

Jednostka na własnym wózku / doba 35,00 zł 

Jednostka na własnym wózku / tydzień 170,00 zł 

Jednostka na własnym wózku / miesiąc 500,00 zł 

Jednostka na własnym wózku / zimowanie  850,00 zł 

Jednostka na  „kobyłkach” / zimowanie 950,00 zł 

Jednostka na własnym wózku / rok wg. umowy 

Przyczepa bez Jednostki / doba 12,00 zł 

Przyczepa bez Jednostki / tydzień 50,00 zł 

Przyczepa bez Jednostki / miesiąc 140,00 zł 

Całoroczny postój na ladzie *** 1 300,00 zł 

* O długości sezonu decyduje właściciel/armator. Opłata portowa obejmuje korzystanie z WC, zmywalni naczyń,                                                 

tankowanie wody i wyrzucenie nieczystości stałych. 

** podłączenie do prądu (od 1 maja do 30 września), jednakże przed 1 maja i po 30 września opłata za podłączenie      

           do prądu w wysokości 15 zł/doba. 

***opłata dotyczy wyłącznie miejsca dla łodzi na lądzie przez 12 m-cy, a slipowanie, cumowanie i pozostałe usługi płatne 

według cennika.  Czas pobytu łodzi na wodzie nie jest odliczany. 

 

 


