
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W OŚRODKACH PZW KOŁA NR 4 
 

PRZYSTAŃ ZEGRZE-RYBAKI - 2020 r. 
 

Cennik ogólny obowiązujący w ośrodkach Koła PZW Nr 4 
Budynek „Liga” 

w terminie 
01.05 – 31.10 Niezrzeszeni 

Pokoje dwuosobowe Doba 50,00 70,00 
II. Budynek główny administracyjny całoroczny   Niezrzeszeni 

Pokój dwuosobowy (parter)  Doba 120,00 140,00 

Pokój dwuosobowy (piętro)  Doba 100,00 120,00 

Pokój trzyosobowy (piętro)  Doba 150,00 180,00 

Opłata członkowska Klubu ZEGRZE obowiązuje osoby 
posiadające domki lub przetrzymujące łódź lub inny sprzęt na 
terenie przystani Zegrze-Rybaki. W przypadku posiadania 
domku i łodzi obowiązuje jedna opłata w wysokości 200 zl 

 
Roczna 

 
200,00 

Przetrzymywanie na terenie przystani  łodzi wędkarskiej o 
szerokości do 150 cm Roczna 800,00 

Przetrzymywanie na terenie przystani Zegrze-Rybaki łodzi 
wędkarskiej lub kabinowej o szerokości powyżej 150 cm oraz 
żaglowej 
W przypadku opłaty rocznej obowiązuje łącznie z wózkiem pod 
łodziowym. 

Sezon 

Roczna 

 
1000,00 

 
1400,00 

Parkowanie samochodu na terenie przystani Doba 10,00 
(parking niestrzeżony)   

 Miesiąc 150,00 
Sezon letni  300,00 
Przetrzymywanie wózków podłodziowych, lawety, przyczepy 
towarowej na terenie przystań Zegrze-Rybaki 

Miesiąc 
Roczna 

50,00 
400,00 

Ustawienie wózka podłodziowego wraz z łodzią, przyczepy    Tydzień       
Miesiąc 
    Sezon   
zimowy 

80.00 
300.00 

 
900,00 

samochodowej lub campingowej (w sezonie zimowym 
01.11 – 30.04 - parking niestrzeżony) 

Przystań Zegrze-Rybaki 
Sezon zimowy 
Opłata za domek campingowy za 1 m2 zajmowanego terenu na 
przystani "Zegrze-Rybaki" 

Miesiąc 7,00 

Rozstawienie namiotu lub wiaty na terenie przystani Doba 15,00 

Opłata za wodę i energię elektryczną wg. wskazań licznika zużycie wg licznika 
Przetrzymywanie łodzi w porcie lub na terenie 
przystani.     NIEZRZESZENI 

Doba 
Tydzień 

30,0 
150,00 

 Miesiąc 400,0 

Opłata za psa i kota przebywającego w hostelu lub budynku „Liga” Doba 10,0 

Wodowanie łodzi Jednorazowa 30,0 

Wynajęcie szafki (standardowej 80 cm szerokości) Roczna 60,0 
Wynajęcie szafki powyżej standardowych wymiarów  90,0 
Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł podczas meldunku. – rozliczenie kwoty po 
sprawdzeniu stanu pomieszczeń przy opuszczaniu ośrodka. 
Za korzystanie z energii elektrycznej pobierana jest jednorazowa stała opłata w wysokości 
5,0 zł/miesiąc + opłata za zużytą energię wg wskazań licznika oraz obowiązującej taryfy 
energetycznej 



 
OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 

  Członek 
PZW 

Niezrzeszeni 

Łódź - Zegrze-Rybaki Dzień 25,0 35,0 

Wydawanie łodzi od 5:00, zdawanie łodzi o zmierzchu (zależne od pory roku) 
 Opłaty całoroczne w pełnej wysokości przyjmowane są do 30.04. każdego roku, po tym 
terminie naliczane będą dodatkowe opłaty za zwłokę w płatnościach w wysokości 100 zł 
za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.

 Opłaty można uiścić w kasie Koła lub przelewem na konto Koła nr. 4. 

Santander Bank Polska S.A 83 1090 1883 0000 0001 3698 5773
 Opłata sezonowa uiszczana jest w momencie wprowadzenia łodzi lub pojazdu na 
teren przystani

 Rok rozliczeniowy obejmuje okres od 01.01 do 31.12 danego roku
 Sezon letni obejmuje okres od 01.05. do 31.10
 Sezon zimowy obejmuje okres od 01.11. do 30.04

 

DOBA HOSTELOWA 14.00 – 12.00 

Opłata za przedłużenie doby hostelowej w zajmowanym pomieszczeniu, za każde 
rozpoczęte 6 godzin płatne 10 zł od osoby. Przedłużenie jest możliwe w przypadku 
braku zajętości zajmowanego pomieszczenia 

Dzieci do lat 5 zwolnione z opłaty, 
 

 Opłaty za rezerwację w wysokości 50 % wartości pobytu należy uiścić w ciągu 7 dni od 
daty zgłoszenia rezerwacji, w kasie Koła Nr 4 lub przelewem na rachunek bankowy Koła

 Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym 
terminem   pobytu   (liczy   się   data   wpłynięcia   środków   na   konto   Koła   Nr.4).     W 
przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana

 Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji poniżej 30 dni 
przed planowanym terminem pobytu.

 Potwierdzenie wpłaty (przelew bankowy, paragon) należy okazać kierownikowi w dniu 
przybycia do obiektu. Brak potwierdzenia wpłaty skutkuje koniecznością uiszczenia 
całej opłaty za planowany pobyt na ośrodku.

 Psy  na terenie ośrodka muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne oraz przebywać 
w kagańcu i na smyczy.

 Za szkody wyrządzone przez psa / kota odpowiedzialność ponosi właściciel psa /kota 
lub osoba opiekująca się nim, wszelkie nieczystości pozostawione po psie uprząta jego 
właściciel.

 Za zniszczone lub uszkodzone rzeczy pobiera się opłatę z kaucji w wysokości aktualnych cen 
rynkowych + koszty transportu 

  Dla  członków KOŁA NR 4 wprowadza się specjalny rabat lojalnościowy w wysokości 15% na 
usługę hostelową za okazaniem ważnej legitymacji kierownikowi schroniska. 

 Cennik udostępnia się każdemu użytkownikowi do wglądu, przez wywieszenie w gablocie 
na terenie przystani, oraz w kasie podczas przyjmowania opłat. Cennik jest dostępny na 
stronie Koła nr. 4 pod adresem https://kolo4.ompzw.pl/ w sekcji schroniska


UŻYTKOWNIK PRZYSTANI PO WNIESIENIU OPŁAT I OTRZYMANIU NAKLEJEK 
POTWIERDZAJĄCYCH MA OBOWIĄZEK NAKLEIĆ JE W WIDOCZNYM MIEJSCU NA SPRZĘCIE 
KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA. 

 
 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

Opłata wpisowa 200 zł - dla osób nowo wstępujących dla przystani Zegrze-Rybaki 


