Załącznik nr 1 do Uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia …… 2017 r.

POSTÓJ ŁODZI W BASENIE PORTOWYM
doba

miesiąc

Brutto

Brutto

22 zł

250 zł

Łodzie wędkarsk. otwarte do 4 m** 22 zł

123 zł

do 5,5m

22 zł

290 zł

do 8,0m

28 zł

364 zł

do 10,0m

33 zł

436 zł

do 13,0m

38 zł

551 zł

Długość jachtu

Skutery wodne*

powyżej 13,0m
44 zł
678 zł
Łodzie wielokadłubowe +50%, albo +100% jeżeli zajmują dwa miejsca
*w cenie 290zł można postawić 2 skutery jeżeli nie zajmują razem więcej jedno miejsce postojowe dla łodzi do 5,5m
**dotyczy postoju na boi przy nabrzeżu

PRZECHOWANIE ŁODZI W HANGARZE
miesiąc
Długość jachtu

Brutto

do 5,5m

378 zł

do 8,0m

473 zł

do 10,0m

584 zł

do 13,0m

744 zł

powyżej 13,0m

922 zł

+ 50% Łodzie wielokadłubowe

POSTÓJ ŁODZI NA PLACU
miesiąc
Długość jachtu

Brutto

do 5,5m

119 zł

do 8,0m

175 zł

do 10,0m

235 zł

do 13,0m

320 zł

powyżej 13,0m

413 zł

+ 50% Łodzie wielokadłubowe

WARUNKI PROMOCJI:
1.

Dla łodzi powyżej 4m długości, których portem macierzystym jest Kamień Pomorski, obowiązuje 20%
zniżka na usługi związane z postojem jachtu w basenie portowym, hangarze i na placu, co
zobowiązuje armatora jednostki do naklejenia na dziobie swojej łodzi naklejki z logo Mariny Kamień
Pomorski dostarczonej przez spółkę Marina (wynika to z regulaminu).

2.

W przypadku spełnienia warunku opisanego w pkt.1. mieszkaniec na stałe zameldowany w Gminie

3.

W przypadku spełnienia warunku opisanego w pkt.1 osoba prawna mająca siedzibę na terenie Gminy

4.

W przypadku warunku opisanego w pkt. 1 i 2, renciście i emerytowi przysługuje dodatkowe 20% zniżki.

5.

Dla właścicieli jednostek stacjonujących w Marinie Kamień Pomorski, których ilość jednostek

Kamień Pomorski dodatkowo otrzymuje 20% zniżki na wymienione w pkt. 1 usługi.
Kamień Pomorski dodatkowo otrzymuje 20% zniżki na wymienione w pkt. 1 usługi.

pływających przekracza ilość 5 sztuk, dodatkowa 10% zniżka na postój w basenie portowym, hangarze
i na placu. Zniżka nie obowiązuje klubów, stowarzyszeń itp. organizacji.
6.

W przypadku całorocznego stacjonowania jednostki pływającej na terenie Mariny Kamień Pomorski,
obowiązuje dodatkowa zniżka w wysokości 5% na usługi wymienione w pkt.1, w przypadku wniesienia
opłaty za 12 miesięcy z góry.

7.

W/w zniżki naliczane są sposobem degresywnym.

8.

Dla łodzi fabrycznie nowych, powyżej 4 m długości, kupowanych od producenta, lub przedstawiciela
producenta, z którym Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. podpisze umowę o współpracy, postój w
basenie portowym, w hangarze lub na placu jest darmowy do końca roku kalendarzowego, w którym
łódź została zakupiona.”

9.

Zawarcie umowy postoju w basenie portowych lub przechowania na okres minimum jednego miesiąca
upoważnia w czasie obowiązywania umowy do:


darmowego korzystania z wody na kei



darmowego parkowania na parkingu przy Al. Mistrzów Żeglarstwa



darmowego wjazdu na teren Mariny Technicznej przy ul. Wilków Morskich 4



darmowego parkowania na zamkniętym parkingu przy ul. Wilków Morskich 4

Wodowanie i wyciąganie łodzi z wody, stawianie masztów, praca sztaplarki (ceny brutto)
1. wodowanie sztaplarką łodzi do 5,5m – 120 zł
2. wodowanie sztaplarką łodzi do 7m – 150 zł
3. wodowanie sztaplarką łodzi do 8.0m – 200 zł
4. wodowanie sztaplarką łodzi do 9m – 250 zł
5. wodowanie sztaplarką łodzi do 10,0m – 300 zł
6. wodowanie sztaplarką łodzi powyżej 10m – 400 zł
7. stawianie masztu – 50zł za każde rozpoczęte 15min
8. praca sztaplarki w innym celu – 50 zł za każde rozpoczęte 15min
9. slipowanie -25zł
10. miesięczny karnet na slipowanie skutera wodnego – 100zł

Cennik usług dodatkowych (ceny brutto):
1. Rozbicie namiotu
20zł/doba, powyżej 1 tygodnia 10zł/doba
2. Przechowanie wózka klienta niecałorocznego
20zł/miesiąc
3. Przechowanie wózka klienta całorocznego
w cenie postoju
4. Postój w basenie portowym do 4 godzin
bezpłatnie
5. Mycie łodzi własna myjką ciśnieniową
10zł/1h
6. Odbiór nieczystości z jachtu (fekalia, woda z zezy) 5 zł
7. Opłata za energię elektryczną na kei
według wskazań licznika 2zł/KWh
8. Postój samochodu osobowego
10zł/doba, 85,00zł/miesiąc
9. Garażowanie auta
15,00zł/doba, 250,00zł/miesiąc
10. Postój przyczepy kampingowej lub kampera
25,00zł/doba, 350,00zł/miesiąc
11. Postój autokaru
25,00zł/doba, 400,00zł/miesiąc
12. Przechowanie deski
5,00zł/doba, 30,00zł/miesiąc
13. Natrysk
5,00zł
14. Pranie
6,00zł/za cykl
15. Suszenie
6,00zł/za cykl
16. Toaleta dla osób nie będących klientami Mariny 2,00zł
17. Opłata za rozpalenie ogniska
20zł
18. Usługa ksero
0,50 (jedna strona formatu A4)
19. Wywieszenie ogłoszenia na terenie portu
15,00zł (do 30 dni)
20. praca bosmana (drobne naprawy, mycie łodzi)
50 zł/h
POWYŻSZE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

Cennik wynajmu pomieszczeń na Przystani Technicznej przy ul. Wilków Morskich 4 w Kamieniu
Pomorskim.:
1. Dla klienta komercyjnego – 14,00zł netto za m2 za miesiąc
2. Dla klubów sportowych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim

– 0,01zł netto za m2 za miesiąc

3. Dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 0,01zł netto za m2 za miesiąc
4. Wynajem północnozachodniej, wydzielonej części hangaru nr 1 o powierzchni 75,64m2 –
11,00 netto zł za m2 za miesiąc
Warunki korzystania ze stawek dla klubów sportowych i WOPR:
1. Oklejenie użytkowanych jednostek pływających logo Mariny Kamień Pomorski w sposób uzgodniony z Marina
Kamień Pomorski Sp. z o.o.
2. Wymienianie w publikacjach dotyczących swojej działalności Mariny Kamień Pomorski w następujący sposób:
„ Partnerem klubu …….. jest Marina Kamień Pomorski”, „Partnerem kamieńskiego oddziału WORP jest Marina
Kamień Pomorski”
3. Dbanie o dobry wizerunek Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.

Cennik wynajmu pomieszczeń w porcie jachtowym przy Alei Mistrzów Żeglarstwa 2 w Kamieniu
Pomorskim:
1. Wynajem „pomieszczenia klubowego” o powierzchni 20,26 m² : 25zł/ m² zł netto za miesiąc
2. Wynajem Sali konferencyjnej dużej (do 50 osób) za dzień – 500,00zł brutto
3. Wynajmem pomieszczenia magazynowego – 25zł/m² netto za miesiąc
4. Wynajem pomieszczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń – 11,11 zł/m² netto za miesiąc
5. Wynajem innych pomieszczeń – 25zł/m2 netto za miesiąc

CENNIK ODHOLOWANIA JEDNOSTKI PŁYWAJACEJ
1. 700,00ZŁ BRUTTO - ODLEGŁOŚĆ DO 1 MILI
2. 500, 00ZŁ BRUTTO - PYWYŻEJ 1 MILI , KAŻDA KOLEJNA MILA

Cennik postoju w basenie portowym dla łodzi rybackich
1. Jedna jednostka - 1000,00zł brutto za 12 miesięcy

CENNIK wynajmu powierzchni reklamowej w porcie przy Al. Mistrzów Żeglarstwa 2
2. 45 zł/m² netto miesięcznie
3. 120 zł/ zł/m² netto za 3 miesiące
4. 400 zł/ zł/m² netto za 12 miesięcy

CENNIK postoju łodzi regatowej dla klubów z poza Kamienia Pomorskiego
1. Optimist – 2 zł/doba brutto w hangarze
2. Inne klasy – 3 zł/doba brutto w hangarze
3. Postój na placu – bez opłat

CENNIK wynajmu terenu przy Al. Mistrzów Żeglarstwa
1. Na potrzeby imprez sportowych, rekreacyjnych kulturalnych, rodzinnych o charakterze nie
komercyjnym, organizowanych przez gminę Kamień Pomorski , jednostki organizacyjne
gminy Kamień Pomorski lub instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na
terenie gminy Kamień Pomorski – bez opłat
2. Na potrzeby pozostałych imprez – 50zł/m² netto za każdą rozpoczętą dobę

