
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W OŚRODKACH PZW KOŁA NR 4 

 
PRZYSTAŃ SUM - 2020 r. 

 

Cennik obowiązujący w ośrodkach Koła PZW Nr 4 - Przystań SUM  PZW 

Wypożyczenie łodzi wędkarskiej Doba 30,0 

Opłata członkowska Klubu SUM Roczna 350,0 

Przetrzymywanie na terenie przystani SUM łodzi Miesięczna 150,0 
 Roczna 1000,0 

Przetrzymywanie na terenie przystani SUM łodzi wraz z wózkiem 
podłodziom 

Roczna 1300,0 

Przetrzymywanie na terenie przystani SUM - Kajak, ponton Miesiąc 100,0 
 Roczna 800,0 

Cumowanie łodzi przy pomoście do 5 m długości 
 powyżej 5 m opłata stała 80 zł plus opłata 20 zł za każdy rozpoczęty 
metr Cumowanie każdej łodzi przy pomoście za każdy dzień. 

Miesiąc 80,0 
Miesiąc 80,0+20 za m 
Dzień 30,0 

Ustawienie kampera lub przyczepy campingowej na terenie przystani 
SUM – dotyczy miejsc wydzielonych 

Doba 100 

Przetrzymywanie kampera lub przyczepy campingowej na terenie 
przystani SUM – parkowanie pojazdu 

Miesiąc 
Roczna 

160,0 
1500,00 

Przetrzymywanie wózków podłodziowych, lawety, przyczepy towarowej 
na terenie przystań SUM 

Doba 
Miesiąc 

20 
50,0 

 Roczna 500,0 

Wjazd i parkowanie samochodu, pojazdów jednośladowych 
silnikowych na terenie przystani (parking niestrzeżony) 

Doba 
Miesiąc 

10,0 
50,0 

 Sezon 250 
 Roczna 500,0 

Opłata za domek campingowy, przyczepa kempingowa za 1 m2 
zajmowanej powierzchni - cele mieszkalne. 
Maksymalna powierzchnia użytkowa przypisana do jednego obiektu 
łącznie z obiektem nie może przekraczać 35 m2. W przypadku 
przekroczenia powierzchni zajmowanego terenu opłata w wysokości 2,0 
zł za 1 m2 zajętego terenu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy. 

Miesiąc 7,0 

Rozstawienie namiotu lub wiaty za 1 m2 zajmowanego terenu Doba 5,0 

Przetrzymywanie łodzi do 5 m w porcie lub na terenie przystani 
powyżej jednej doby (nie będący członkami Klubu SUM) Doba  50,0 

Wynajęcie szafki Roczna 60,0 
Wynajęcie hangaru miesiąc 200,0 
Wodowanie (slipowanie) łodzi  30,0 
(2 slipowania bezpłatne dla członków Klubu SUM)   

Opłata za psa przebywającego na terenie przystani Doba 5 
 Miesiąc 100 

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 wpisowa 500 zł - dla osób nowo wstępujących do przystani SUM 

Dla osób nie będących członkami Koła PZW Nr 4 wszystkie opłaty zostają powiększone o 20% 

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 
 

Potwierdzenie przelewu bankowego, lub paragon należy okazać kierownikowi przystani w 
dniu przybycia do obiektu 



Opłaty całoroczne przyjmowane są do 31.03. każdego roku, po tym terminie naliczana 
będzie dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 

 
Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez przystań płatne są z góry i dotyczą 
rozpoczętego okresu rozliczeniowego 

 
Rok rozliczeniowy obejmuje okres od 01.01 do 31.12 danego 
roku Sezon letni obejmuje okres od 01.04. do 31.10 
Sezon  zimowy obejmuje okres od 01.11. do 31.03 

 
Psy przebywające na terenie ośrodka muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne. Pies 

przebywający na terenie ośrodka powinien przebywać w kagańcu i na smyczy. 

Za szkody wyrządzone przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel psa lub osoba 
opiekująca się nim, wszelkie nieczystości pozostawione po psie uprząta jego właściciel. 
 
Za zniszczone lub uszkodzone rzeczy pobiera się opłatę w wysokości aktualnych cen 
 rynkowych + koszty transportu 
 
Osoby notorycznie zakłócające spokój, nieprzestrzegające regulaminu oraz uciążliwe dla 
otoczenia  będą pozbawiane możliwości przebywania na terenie ośrodka 
 
Dla członków KLUBU SUM I KOŁA NR 4 wprowadza się rabat w wysokości 10% przy 
jednorazowej wpłacie za łodzie, przyczepy kempingowe i kampery (dotyczy opłat rocznych). 
 
Opłata za zużytą energię elektryczną rozliczana według wskazań licznika na koniec pobytu u 
kierownika ośrodka. 
 
Przystań SUM prowadzi działalność w okresie letnim 01.04-30.10 . Osoby przebywające na 
terenie przystani poza sezonem czynią to na własną odpowiedzialność i ponoszą wszystkie 
koszty związane z pobytem na terenie przystani . 
 
Dla osób przebywających na terenie przystani całorocznie opłata za domek   kampingowy i 
1m2 zajmowanego terenu wynosi 10.00zł miesięcznie 
 

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

 
 
 

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. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 


