Cennik usług, najmów i dzierżaw
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
na rok 2022 r.
I.

UZNAM ARENA - PŁYWALNIA ul. Grodzka 5, tel. 91 321 54 10
Cena
USŁUGA

Dopłata za każdą kolejną minutę pow. 60 min. – obowiązuje do wszystkich pozycji
biletów i karnetów (dot. klientów indywidualnych)
Bilet normalny
Bilet normalny z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora (-10%)
Bilet ulgowy (dzieci, młodzież do lat 18, emeryci, renciści, honorowi krwiodawcy –
za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki),
Bilet ulgowy z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora (-10%)
Bilet ulgowy dla osoby z niepełnosprawnością umożliwiającą samodzielne pływanie
(za okazaniem zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność)
Bilet „tanie pływanie”
obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 08:00 i 20:00 – 22:00 oraz w
soboty i niedziele, wakacje – cały dzień
Bilet „tanie pływanie” z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora (-10%)
Bilet „rodzinny”
obowiązuje dla rodzica + za każde dziecko do lat 16
Bilet rodzinny z Kartą Wyspiarza (-10%)
Bilet feryjny:
− obowiązuje dla dzieci i młodzieży do lat 18 za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej (tylko w okresie ferii)
Bilet instruktorski - umożliwia wstęp instruktorowi pływania na baseny
z możliwością prowadzenia indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania/do
60 minut, dopłata wg Cennika.
Bilet nie zwalnia uczestnika zajęć od wniesienia opłaty za wstęp na basen.
Przy 6-8 os. obowiązek wynajmu toru.
− bilet instruktorski +1
− bilet Instruktorski +2
− bilet Instruktorski +3
− bilet Instruktorski grupa (pow. 3 - do 5 osób)
Bilet / Karnet:
− ulgowy - 5 biletów ważnych 1 miesiąc - dla dzieci, młodzieży do lat 18,
emerytów, rencistów, honorowych krwiodawców za okazaniem ważnej
legitymacji uprawniającej do uzyskania ulgi,
− normalny - 5 biletów ważnych 1 miesiąc
− normalny - 10 biletów ważnych 1 miesiąc
Karnet „Wyspiarza” i „Wyspiarza Seniora” – soboty i niedziele w godz. od 10:00 do
22:00 (za okazaniem Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora) – 10 wejść/ ważny
2 miesiące
Wynajęcie niecki na imprezę sportową, szkoleniową itp. /do 5 godzin
− duża niecka (6 torów)
− mała niecka (basen rekreacyjny z dyszami)

za 60 minut
pobytu na
pływalni-sauny
/System ESOK1 min.
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USŁUGA

Cena (zł)

KLIENCI ZORGANIZOWANI - GRUPY
Bilet „szkoła”
Szkoły1 – 45 min. na podstawie umowy ze szkołą, poza systemem ESOK
Wynajęcie (poza systemem ESOK):
− 1 tor (max. 8 osób) 45 minut
− 1 tor (max. 10 osób) 45 minut - dla stowarzyszeń sportowych, klubów
działających w sferze kultury fizycznej, dla podmiotów gospodarczych na
działalność związaną z nauką pływania (z terenu gminy):
− do godz. 17:00 w dni powszednie, oraz sobota, niedziela – cały dzień
− po godz. 17:00 wyłącznie w dni powszednie
Wynajęcie małej niecki (max. 20 osób) 45 minut - na podstawie umowy, poza
systemem ESOK:
− cała niecka
− strefa wydzielona torem (max. 10 os.):
− do godz. 17:00 w dni powszednie, oraz sobota, niedziela – cały dzień
− po godz. 17:00 wyłącznie w dni powszednie
USŁUGI DODATKOWE
świadczone na terenie Pływalni
Opłata roczna za umieszczenie automatu na czepki, obuwie ochronne
Najem części lokalu pod automaty (zabawki, słodycze, napoje) za 1 m-c
Opłata za zgubienie opaski ESOK
Opłata za emisję spotu reklamowego (do 10 sek. w pętli) na TV:
− za 1 m-c
− za rok
Opłata za emisję spotu reklamowego (do 10 sek. w pętli) na TV dla stowarzyszeń
sportowych, klubów działających w sferze kultury fizycznej:
− za 1 m-c
− za rok
NAJMY I DZIERŻAWY
Najem wspólnej pow. biurowej na punkt informacyjny dla szkółki pływackiej (dla 1
podmiotu) w okresie 01.01 – 31.12 za miesiąc
Dzierżawa dla potrzeb prowadzenia punktu gastronomicznego z zapleczem
socjalno-sanitarnym za 1 m-c (bez wyposażenia) - cena wywoławcza
Najem części obiektu za 1m²/m-c (na sprzęt sportowy i pływacki)

9,50
150,00

90,00
110,00

220,00
90,00
110,00

450,00
250,00
50,00
300,00
3000,00

150,00
1500,00
435,00
200,00
16,80

system ESOK - Elektroniczny System Obsługi Klienta
Honorujemy Karty MultiSport według warunków umowy obowiązujących u Partnera Benefit Systems
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II.

UZNAM ARENA - HALA SPORTOWA/ SIŁOWNIA/ŚCIANKA WSPINACZKOWA ul. Grodzka 5
tel.91 321 54 10
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie hali dla działalności gospodarczej - do 60 min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze kultury
fizycznej:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali dla szkół1 - do 60 min.
Wynajęcie ½ hali dla szkół1 - do 60 min.
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ hali dla działalności gospodarczej - do 60
min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów
działających w sferze kultury fizycznej:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali na imprezę sportową za dzień
Opłata za rezygnację z zarezerwowanej hali (brak odwołania do 24 godzin przed
rezerwacją)
SIŁOWNIA – bilet jednorazowy/wejście do 60 min.
SIŁOWNIA – karnet 5 wejść /wejście do 60 min.
SIŁOWNIA – karnet 10 wejść/ wejście do 60 min.
SIŁOWNIA – bilet jednorazowy grupowy (limit grupy do 6 osób) za 60 min
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
NAJMY I DZIERŻAWY
Najem części wspólnej obiektu za 1m²/miesiąc

Cena (zł)
65,00
110,00

40,00
70,00
40,00
28,00

45,00
65,00

28,00
40,00
1500,00
20,00
22,00
100,00
190,00
60,00
bezpłatnie
16,80
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III.

HALA SPORTOWA, ul. Piłsudskiego 9, tel. 91 321 25 18
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie hali dla działalności gospodarczej do 60 min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze kultury
fizycznej:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali dla szkół1
− w godz. 08:00 – 22:00
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ hali dla działalności gospodarczej do 60 min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie ½ hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze
kultury fizycznej :
w godz. 08:00 – 16:00
w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali na imprezę sportową za dzień
Wypożyczenie ogrodzenia tymczasowego zaporowego
Wypożyczenie nagłośnienia wraz z obsługą – za godzinę
Opłata za rezygnację z zarezerwowanej hali (brak odwołania do 24 godzin przed
rezerwacją)
NAJMY I DZIERŻAWY
Najem lokalu za 1m²/miesiąc

Cena (zł)

50,00
75,00

40,00
50,00
40,00

33,00
50,00

28,00
33,00
1230,00
2,00
123,00
20,00

16,80
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IV. HALA SPORTOWA, ul. Białoruska 4 tel. 727 797 096
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie obiektu sportowego (hala sportowa lub
boisko sportowe) dla szkół1 na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem zaplecza
szatniowo-sanitarnego – do 60 min:
− w godz. 08:00 – 22:00
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie hali dla działalności gospodarczej –
do 60 min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze kultury
fizycznej:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ hali dla działalności gospodarczej do 60 min:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie ½ hali dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze
kultury fizycznej:
− w godz. 08:00 – 16:00
− w godz. 16:00 – 22:00
Wynajęcie hali na imprezę sportową za dzień
Opłata za rezygnację z zarezerwowanej hali (brak odwołania do 24 godzin przed
rezerwacją)
Wynajęcie szatni z zapleczem sanitarnym dla grup – do 60 min
NAJMY I DZIERŻAWY
Najem lokalu za 1m²/miesiąc

Cena (zł)

40,00

54,00
81,00

40,00
54,00

36,00
53,00

28,00
36,00
1230,00
20,00
20,00
16,80
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V.

HALA TENISOWA I KORTY ZIEMNE, ul. Matejki 17a, tel. 91 322 21 06
USŁUGA
HALA TENISOWA w okresie: 01.01 – 30.04 i 01.10 - 31.12
Bilet dla dorosłych i wynajęcie kortu dla działalności gospodarczej:
− poniedziałek – piątek 08:00-15:00
− poniedziałek - piątek 15:00 - 22:00
− dni świąteczne, sobota, niedziela
klienci posiadający stałą rezerwację (abonament) opłaconą z góry – zniżka 10%
Bilet dla dorosłych z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora:
− poniedziałek - piątek 08:00 – 15:00 – rabat 20%
− poniedziałek - piątek 15:00 - 22:00 – rabat 10%
− dni świąteczne, sobota, niedziela – rabat 10%
Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18
− poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 – 15:00
− poniedziałek - piątek w godzinach 15:00 – 17:00*
− dni świąteczne, sobota, niedziela w godzinach 08:00 - 17:00
klienci posiadający stałą rezerwację (abonament) opłaconą z góry – zniżka 10%
Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18 z kartą Wyspiarza
− poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 – 15:00 – rabat 20%
− poniedziałek - piątek w godzinach 15:00 – 17:00* - rabat 10%
− dni świąteczne, sobota, niedziela w godzinach 08:00 - 17:00 - rabat 10%
Oświetlenie jednego kortu za godzinę
Wynajęcie maszyny treningowej z piłkami za godzinę
Wypożyczenie rakiety tenisowej za godzinę
KORTY ZIEMNE I HALA TENISOWA w okresie: 01.05 - 30.09
Bilety dla dorosłych i wynajęcie kortu dla działalności gospodarczej:
− w godz. 08:00 – 13:00
− w godz. 13:00 – 15:00
− w godz. 15:00 – 22:00
klienci posiadający stałą rezerwację (abonament) opłaconą z góry – zniżka 10%
Bilety dla dorosłych z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora:
− w godz. 08:00 – 13:00 – rabat 10%
− w godz. 13:00 – 15:00 – rabat 10%
− w godz. 15:00 – 22:00 – rabat 10%
Bilety dla dzieci i młodzieży do lat 18:
− w godz. 08:00 – 15:00 – w miesiącu: maj, czerwiec, wrzesień
− w godz. 08:00 – 15:00 – w miesiącu: lipiec, sierpień (dotyczy tylko kortów
zewnętrznych)
− w godz. 15:00 - 22:00
klienci posiadający stałą rezerwację ( abonament ) opłaconą z góry – zniżka 10%
Bilety dla dzieci i młodzieży do lat 18 z Kartą Wyspiarza:
− w godz. 08:00 – 15:00 – w miesiącu: maj, czerwiec, wrzesień – rabat 10%
− w godz. 15:00 - 22:00 – rabat 10%

Cena (zł)

45,00
55,00
45,00

36,00
49,50
40,50
25,00
40,00
40,00

20,00
36,00
36,00
7,00
12,00
5,00

30,00
25,00
35,00

27,00
22,50
31,50
25,00
10,00
35,00

22,50
31,50
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Opłata za rezygnację z zarezerwowanego kortu (brak odwołania do 12 godzin
przed rezerwacją)
Oświetlenie kortu ziemnego za godzinę
Wynajęcie obiektu na imprezę sportową za dzień
Dzierżawa terenu na prowadzenie działalności gospodarczej - za 1 m2/dziennie
*bilet po godzinie 17:00 cena jak dla osób dorosłych

20,00
7,00
1230,00
26,00

USTALENIA PORZĄDKOWE:
−

Honorujemy Karty MultiSport według warunków umowy obowiązujących u Partnera Benefit
Systems

−

klienci posiadający stałą rezerwację (abonament) opłaconą z góry – zniżka 10%. Przez stałą
rezerwację rozumie się minimum cztery rezerwacje ustalone z góry na stały dzień tygodnia i
godzinę

−

zniżki i rabaty nie łączą się

−

wykupienie biletu uprawnia do wejścia na kort, nie więcej niż 4 osoby

−

cena za bilet nie obejmuje oświetlenia kortu (dopłata zgodna z cennikiem)

−

cena zawiera opłatę za korzystanie z szatni i natrysków

−

wejście grup zorganizowanych - do 8 osób na kort (szkółki tenisowe, kluby, stowarzyszenia,
placówki oświatowe) odbywa się na zasadach zawartych w podpisanych umowach,

−

wynajęcie kortu ziemnego na 1 godzinę obejmuje korzystanie z kortu oraz tzw. „szczotkowanie
kortu” dla kolejnego użytkownika,

−

gra przy ścianie (bezpłatnie) w okresie 01.05-30.09,

−

rezygnacja z rezerwacji musi nastąpić co najmniej na 12 godzin (telefonicznie lub e-mail) przed
zarezerwowanym terminem wejścia na kort.
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VI. STADION MIEJSKI, ul. Matejki 22, tel. 91 321 37 81
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie całej płyty boiska wraz z zapleczem
sanitarnym - do 60 min
Wynajęcie całej płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie płyty boiska wraz z zapleczem sanitarnym
dla stowarzyszeń sportowych i klubów działających w sferze kultury fizycznej i szkół1
do 60 min – trening lekkoatletyczny dyscyplin rzutowych
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie płyty boiska z dostępem do pomieszczeń
biurowych oraz zaplecza sanitarnego – na rozegranie meczu piłkarskiego do 180 min
Wynajęcie płyty boiska na czas rozegrania meczu dla stowarzyszeń sportowych,
klubów działających w sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie obiektu lekkoatletycznego na zawody
sportowe i treningi z wykorzystaniem sprzętu lekkoatletycznego i zaplecza
szatniowo — socjalnego bez boiska piłkarskiego — do 60 min
Wynajęcie obiektu lekkoatletycznego na zawody sportowe i treningi dla
stowarzyszeń sportowych, klubów działających w sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie całego obiektu (murawa, bieżnia) z
zapleczem szatniowo — sanitarnym - do 60 min - nie dotyczy rozgrywek piłkarskich
Wynajęcie szatni z zapleczem sanitarnym dla grup zorganizowanych
Oświetlenie/min
− 100 lux
− 200 lux
Wynajęcie obiektu na imprezę sportową za dzień
NAJMY I DZIERŻAWY
Dzierżawa terenu na prowadzenie działalności gospodarczej – za 1m²/dziennie
Najem lokalu za 1m²/miesiąc
Opłata za prowadzenie działalności gastronomicznej na odbywającej się imprezie
sportowej, rozgrywanym meczu (za zgodą wynajmującego obiekt)
Wynajęcie pomieszczenia prasowego w budynku technicznym na prowadzenie
szkoleń, odpraw itp. za godzinę
Wynajęcie pomieszczenia VIP w budynku technicznym na prowadzenie szkoleń,
odpraw, imprez okolicznościowych itp.:
− za godzinę
− za dobę

Cena (zł)
330,00
105,00

330,00

1105,00

385,00
172,00

60,00
420,00
22,00
1,10
2,20
1230,00
26,00
16,80
50,00
50,00

200,00
615,00
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VII. BOISKO PIŁKARSKIE Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ, ul. Matejki 17a, tel. 91 321 91 19
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie całej płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min
Wynajęcie całej płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min
Wynajęcie ½ płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ¼ płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min
Wynajęcie ¼ płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej i szkół1
Karnet 5 wejść na płytę boiska do 60 min – ważny 1 m-c
Karnet 10 wejść na płytę boiska do 60 min – ważny 1 m-c
Karnet 5 wejść na ½ płyty boiska do 60 min – ważny 1 m-c
Karnet 10 wejść na ½ płyty boiska do 60 min – ważny 1m-c
Opłata za rezygnację z zarezerwowanego boiska (brak odwołania do 24 godzin
przed rezerwacją)
USŁUGA DODATKOWA
Oświetlenie całego boiska/ min.
Oświetlenie ½ płyty boiska/ min.
Oświetlenie ¼ płyty boiska/min.
NAJEMY I DZIERŻAWY
Wynajęcie obiektu na imprezę sportową za dzień
Dzierżawa terenu na prowadzenie działalności gospodarczej - za 1 m2 /dziennie
Najem lokalu za 1 m2/miesiąc

Cena (zł)
120,00

42,00
97,00

34,00
83,00

29,00
199,00
378,00
161,00
306,00
20,00

2,20
1,10
0,55
1230,00
26,00
16,80

USTALENIA PORZĄDKOWE:
− W cenie zawarta jest opłata za korzystanie z szatni i natrysków.
− Włączenie światła następuje 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
− Zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą się odbywać tylko pod nadzorem trenera, nauczyciela lub
pełnoletniego opiekuna grupy.
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VIII. OBIEKT BIAŁORUSKA-BOISKO PIŁKARSKIE IM. TADEUSZA KACZMARKA ul. Białoruska 4
tel. 512 180 774
USŁUGA
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie całej płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min

Cena (zł)
120,00

Wynajęcie całej płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej

42,00

Wynajęcie całej płyty boiska dla szkół1

40,00

Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ½ płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min

97,00

Wynajęcie ½ płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej

34,00

Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie ¼ płyty boiska dla działalności
gospodarczej wraz z zapleczem sanitarnym - do 60 min

83,00

Wynajęcie ¼ płyty boiska dla stowarzyszeń sportowych, klubów działających w
sferze kultury fizycznej
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie płyty boiska z dostępem do pomieszczeń
w budynku socjalnym oraz zaplecza sanitarnego – na rozegranie meczu piłkarskiego
do 180 min

29,00

Wynajęcie płyty boiska na czas rozegrania meczu dla stowarzyszeń sportowych,
klubów działających w sferze kultury fizycznej i szkół1
Usługa rekreacyjno-sportowa i wynajęcie obiektu lekkoatletycznego na zawody
sportowe z wykorzystaniem sprzętu lekkoatletycznego i zaplecza szatniowosocjalnego bez boiska piłkarskiego - do 60 min
Wynajęcie obiektu na imprezę sportową za dzień
Opłata za rezygnację z zarezerwowanego boiska (brak odwołania do 24 godzin
przed rezerwacją)
NAJEMY I DZIERZAWY
Dzierżawa terenu na prowadzenie działalności gospodarczej – za 1m²/dziennie
USŁUGI DODATKOWE
Oświetlenie całego boiska/min
Oświetlenie ½ płyty boiska/min

328,00

115,00

60,00
1230,00
20,00
26,00
2,20
1,10
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IX. KEMPING „RELAX”, ul. Słowackiego 1, tel. 91 321 39 12
Sezon wysoki: 13.06 – 18.09.2022
DOMKI KEMPINGOWE COMFORT
Opłata za domek 1 osobowy
Opłata za domek 3 osobowy
Opłata za domek 4 osobowy
Opłata za domek 5 osobowy
Opłata za domek 6 osobowy
Pobyt grup zorganizowanych minimum 20 osób / minimum 2 noclegi
Pobyt w domku przy pobycie powyżej 20 dni
DOMKI KEMPINGOWE STANDARD
Opłata za domek 3 osobowy
Opłata za domek 4 osobowy
Opłata za domek 5 osobowy
Opłata za domek 6 osobowy
Pobyt grup zorganizowanych minimum 4 domki / minimum 2 noclegi
Pobyt w domku przy pobycie powyżej 20 dni
Parking 1-go samochodu osobowego do domku kempingowego (2-gi i kolejny
samochód płatny wg cennika)
Sezon niski: 01.01 - 12.06.2022 i 19.09 – 31.12.2022
DOMKI KEMPINGOWE COMFORT
Opłata za domek 1 osobowy
Opłata za domek 3 osobowy
Opłata za domek 4 osobowy
Opłata za domek 5 osobowy
Opłata za domek 6 osobowy
Pobyt grup zorganizowanych minimum 20 osób / minimum 2 noclegi
Pobyt w domku przy pobycie powyżej 20 dni
DOMKI KEMPINGOWE STANDARD
Opłata za domek 3 osobowy
Opłata za domek 4 osobowy
Opłata za domek 5 osobowy
Opłata za domek 6 osobowy
Pobyt grup zorganizowanych minimum 4 domki / minimum 2 noclegi
Pobyt w domku przy pobycie powyżej 20 dni
Parking 1-go samochodu osobowego do domku kempingowego (2-gi i kolejny
samochód płatny wg cennika)

Cena (zł)/
za dobę
150,00
300,00
380,00
450,00
510,00
10% rabatu
10% rabatu
270,00
340,00
400,00
450,00
10% rabatu
10% rabatu
w cenie
domku

70,00
150,00
180,00
200,00
210,00
10% rabatu
10% rabatu
135,00
140,00
150,00
160,00
10% rabatu
10% rabatu
w cenie
domku

Pole namiotowe i Caravaningowe oraz parking (ceny całoroczne)
USŁUGA
Ustawienie namiotu 2 osobowego (w cenie pobyt osób) – doba
Ustawienie namiotu większego niż 2 osobowy (w cenie pobyt osób) – doba
POSTÓJ/PARKING
Postój samochodu kempingowego (campera)/minibusa /przyczepy kempingowej
wraz z samochodem (w tym dostęp do energii elektrycznej i pobyt osób) - doba
Parking samochodu osobowego - doba
Samochodu osobowego – godzina
Samochód osobowy ratownika 1 m-c stawka ryczałtowa/miesięczna

Cena (zł)
65,00
95,00
109,00
40,00
8,00
5,00
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Parking motocykla - doba
Parking motocykla - godzina

16,00
5,00

POZOSTAŁE OPŁATY
Podłączenie do gniazda elektrycznego
Pobór wody do celów gospodarczych / tankowanie i opróżnianie pojazdu dla osób
spoza kempingu
Pranie 4 minuty
Korzystanie z natrysku przez osoby niebędące klientami Kempingu
Korzystanie z toalety przez osoby niebędące klientami Kempingu
Pobyt zwierząt na polu
Depozyt/korzystanie z Wi-Fi / ładowanie telefonu tylko na recepcji
Wypożyczenie grzejnika elektrycznego
Wymiana wkładki do drzwi / zgubienie klucza
Wymiana kompletu pościeli
Pobyt zwierząt w domku

NAJMY I DZIERŻAWY

18,00
45,00
1,00
15,00
2,00
12,00
bezpłatnie
17,00
50,00
15,00
20,00

Cena
za 1 m²/miesiąc

Dzierżawa gruntu pod domkiem kempingowym w okresie 01.01-31.12

25,00

Dzierżawa gruntu przyległego do domku kempingowego, w okresie 01.01-31.12
Najem lokalu na działalność gastronomiczną 1 m²/m-c:
− w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień
− w miesiącach maj, wrzesień
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu na działalność gastronomiczną 1 m²/m-c:
− w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień
− w miesiącach: maj, wrzesień
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu przyległego do lokalu użytkowego stanowiącego własność OSiR,
zadaszonego/magazynowego w okresie 01.01–31.12
Korzystanie z toalety dla klientów lokalu użytkowego stanowiącego własność OSiR,
- ryczałt / 1 m-c w okresie 01.04 - 30.09
Parking samochodu osobowego 2 i kolejnego dzierżawców za dobę (parking
pow. 30 minut)
Dzierżawa gruntu pod ustawienie punktu handlowo-usługowego w okresie:
− w okresie 01.04 – 30.09
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu przyległego do punktu handlowo-usługowego w okresie 01.01–
31.12
Dzierżawa gruntu pod wystawę w okresie 01.01-31.12 1m2 /1 m-c

7,20
65,00
26,00
9,30
42,00
17,00
4,00
15,60
1.500,00
12,00
66,00
42,00
30,00
240,00

Dzierżawa gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej obwoźnej
1m2 / 1 dzień w okresie:
− 01.04–30.09
− pozostałe miesiące
Opłata za umieszczenie automatu na maseczki itp. za 1 miesiąc

50,40
26,40
1,50

Bezumowne zajęcie gruntów (pod domki kempingowe, przyczepy, obiekty
handlowe itp.) 1m2 / 1 dzień w okresie:
− 01.04–30.09
− pozostałe miesiące

74,40
24,00
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Pobór wody i odprowadzenie ścieków dla dzierżawców nie posiadających licznika
na wodę za okres 01.01-31.12 - ryczałt
Zgodnie ze stawką ZWiK Świnoujście/zgodnie z zawartą umową
Wywóz odpadów związanych z dzierżawą gruntu: domki kempingowe oraz punkty
handlowo-usługowe (bez lokalu OSiR)
za okres 01.01-31.12 - ryczałt
− niesegregowanych (komunalnych)
− segregowanych (pety, szkło)
Zgodnie ze stawką firmy, z którą OSiR posiada podpisaną umowę/zgodnie
z zawartą umową.
Pozostały wywóz odpadów:
− niesegregowanych (komunalnych)
− segregowanych (pety, szkło)
Zgodnie ze stawką firmy, z którą OSiR posiada podpisaną umowę
Opłata administracyjna przy dokonywaniu zwrotów należności z przyczyn leżących
po stronie klienta

30 m³

4 szt.
4 szt.

1 szt.
1 szt.
50,00
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X. PORT JACHTOWY – BASEN PÓŁNOCNY, ul. Rogozińskiego / ul. Wybrzeże Władysława IV,
tel. 91 321 91 77
Cena (zł)
USŁUGA
doba
Postój jednostki pływającej (w basenie portowym, bądź na placu), liczona od
doba
długości całkowitej jednostki (LOA)*:
− do 5 m
29,00
− do 6 m
33,00
− do 8 m
47,00
− do 10 m
56,00
− do 12 m
63,00
− do 14 m
74,00
− do 16 m
85,00
− do 18 m
96,00
− do 20 m
109,00
− do 35m
130,00
170,00
− powyżej 35 m
* w cenie karta dostępu do toalety

Obsługa środków transportu morskiego w obszarze portu morskiego Świnoujście postój przy nabrzeżu 4 lub 13 (liczony za każdy rozpoczęty metr długości całkowitej
LOA)
Postój jednostki pływającej biorącej udział w regatach z licencją PZŻ lub innych
imprezach współorganizowanych przez Urząd Miasta Świnoujście (za dobę)
Postój jednodniowy jednostek pływających z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza
Seniora
Postój skutera:
w basenie portowym lub na placu
Postój jednostki wielokadłubowej do 2,5 m szerokości
Postój houseboot’a powyżej 2,5 m szerokości

Doładowanie karty lub wydanie kodu PIN do poboru energii elektrycznej lub
podłączenie jednostki do słupka poboru energii elektrycznej– 1 kWh

8,00 zł
17,00
1,00

22,00
+50%
dobowej stawki
podstawowej

200%
dobowej stawki
podstawowej
2,20

Doładowanie karty lub wydanie kodu PIN do poboru wody lub podłączenie
jednostki do punku poboru wody – 1000 l

10,00

Doładowanie karty kąpielowej 5 min.

6,00

*jedno przyłożenie karty do postumentu z piktogramem „energia” powoduje potrącenie z karty
kwoty 2,20 zł i umożliwia pobranie 1 kWh energii, natomiast jedno przyłożenie karty do postumentu
z piktogramem „woda” powoduje potrącenie z karty 0,50 zł i umożliwia pobranie 50 l wody
*niewykorzystane wartości pozostawione na karcie podlegają zwrotowi bezterminowo.

Pobranie wody na stanowisku dla kamperów do obioru fekaliów (1m³)
DŁUGOTRWAŁY POSTÓJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
Postój długotrwały w okresie 01.05 - 31.10
Zniżki (liczone od ceny podstawowej powiększonej o dopłaty). Zniżki sumują się warunkiem otrzymania zniżki jest zawarcie umowy rezydenckiej:
− za postój minimum 30 dni*
− za postój minimum 90 dni*
− za postój minimum 180 dni*

25,00

10%
20%
40%
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−
−

za port macierzysty Świnoujście wpisany do dokumentu rejestracyjnego
jednostki
za opłatę wniesioną jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania
umowy lub do końca roku nie krótszy niż 180 dni (do 14 dni od
wystawienia faktury). W przypadku przedłużenia umowy zniżka może być
naliczona, jeżeli czas na jaki umowa zostaje przedłużona wynosi
minimum 180 dni.

Dopłaty:
− za postój skutera wodnego na platformie
− za postój w hangarze
Postój długotrwały w okresie 01.01-30.04 i 01.11-31.12
Zniżki (liczone od ceny podstawowej powiększonej o dopłaty. Zniżki sumują się
warunkiem otrzymania zniżki jest zawarcie umowy rezydenckiej):
− za postój minimum 30 dni*
− za postój minimum 90 dni*
− za postój minimum 180 dni*
− za opłatę wniesioną jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania
umowy lub do końca roku nie krótszy niż 180 dni (do 14 dni od
wystawienia faktury). W przypadku przedłużenia umowy zniżka może być
naliczona, jeżeli czas na jaki umowa zostaje przedłużona wynosi
minimum 180 dni
− z Kartą Wyspiarza Seniora

2%

20%

50%
70%

30%
50%
67%
20%

8%

Dopłaty:
−

za postój w hangarze

70%

*

w przypadku przedłużenia umowy aneksem i przekroczeniem progu upoważniającego do większej zniżki,
większą zniżkę nalicza się tylko za okres, o który umowa została przedłużona.

Zniżki nie mają zastosowania do usługi: Obsługa środków transportu morskiego w
obszarze portu morskiego Świnoujście - postój przy nabrzeżu 4 lub 13.
Postój za dobę*
− samochodu osobowego
− autobusu
− minibusa
− motocykla
− przyczepy podłodziowej lub łoża (bez łodzi)
− przyczepy pod skuter (bez skutera)

35,00
50,00
40,00
10,00
10,00
8,00

*nie dotyczy podmiotów, które mają zawarte z OSiR umowy rezydenckie, umowy najmu lub umowy dzierżawy
(te podmioty są zwolnione z opłat za postój jednego pojazdu i jednej przyczepy podłodziowej lub łoża na każdą
jedną zawartą z OSiR umowę)

Postój kampera lub przyczepy kempingowej z samochodem/doba

69,00

Ustawienie namiotu / doba:
− namiot 1-3 osobowy
− namiot min. 4-osobowy
Podłączenie energii elektrycznej bez limitu (gniazdo jednofazowe) za dobę

45,00
55,00
19,00

Pranie (jeden cykl)

11,00

Suszenie (jeden cykl)

11,00

Korzystanie ze slipu:
− slipowanie i wyslipowanie skutera*

10,00

15

−
−

slipowanie jednostki pływającej (do 3,5t zestaw)*
z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora

20,00
1,00

*nie dotyczy osób i podmiotów, które mają zawarte z OSiR umowy rezydenckie

Skorzystanie z pompy do fekaliów lub wód zęzowych (za 1 cykl)
Wypożyczenie myjki ciśnieniowej (1h)

15,00
15,00

Toaleta dla osób nie będących klientami mariny

2,00

Wjazd dźwigu na teren portu jachtowego w celu zwodowania lub wyciagnięcia
jednostki*

50,00

*nie dotyczy osób posiadających z OSiR umowy rezydenckie

Wynajem świetlicy w budynku 15 na prowadzenie szkoleń, odpraw itp. za godzinę

36,00

Wynajem świetlicy w budynku 15 za dobę
Wynajem lokalu biurowego 1 m²/m-c

102,00

Wynajem hali nr 10 za dzień na zorganizowanie imprezy za 1 doba
Wynajem kontenera sanitarnego/ miesiąc:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu na działalność gastronomiczną 1 m²/m-c:
− w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień
− w miesiącach: maj, wrzesień
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa nieruchomości w celach magazynowych

20,40
1 300,00
404,00
153,00
42,00
17,00
4,00
9,30

Dzierżawa nieruchomości na działalność gastronomiczną 1 m²/m-c:
− w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień
− w miesiącach maj, wrzesień
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa nieruchomości na działalność kantoru 1 m²/m-c

65,00
26,00
6,00

Dzierżawa gruntu na działalność gospodarczą 1m²/m-c np. diabelski młyn

18,50

Dzierżawa gruntu na prowadzenie stacji paliw 1 m²/m-c:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu w celach magazynowych 1m²/m-c

9,00
7,00
8,00

Dzierżawa gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej obwoźnej
do 8 m²/doba:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, kulturalną
lub edukacyjną (bez podłączenia energii elektrycznej) 1 m²/doba:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa terenu w celu przygotowania tego terenu do prowadzenia działalności
gospodarczej 1m²/m-c
Bezumowne zajęcie gruntu 1 m²/m-c:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Korzystanie z toalety przez organizatorów imprezy - doba

51,00

102,00
51,00

4,00
3,00
3,00
63,00
31,00
102,00

Korzystanie z nabrzeży w celu wędkowania - doba

10,00
Uwaga: ceny zawarte w umowach rezydenckich podpisanych w 2021 r., do wydania Zarządzenia Prezydenta
Miasta zatwierdzającego Cennik OSiR na 2022 r., obowiązują do chwili wygaśnięcia umowy, jednak nie dłużej
niż do 31.12.2022 r.

16

XI. PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA – ŁUNOWO, tel. 509 381 778
USŁUGA
Postój jednostki pływającej (w basenie portowym, bądź na placu), liczona od
długości całkowitej jednostki (LOA)*:
− do 5 m
− do 6 m
− do 7m
− do 8 m
− do 9m
− do 10 m
− do 11m
− do 12 m
− powyżej 12m

Cena (zł)
doba
doba
21,00
23,00
28,00
34,00
38,00
40,00
43,00
46,00
50,00

* w cenie karta dostępu do toalety

Postój łodzi wędkarskiej do 4,5 m długości, bez silnika, lub z silnikiem do 10 KM
Postój jednodniowy jednostek pływających z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza
Seniora
Pozostały sprzęt rekreacyjny (rowery wodne, itp.) o długości do 4,5m
Postój kajaka/canoe:
Postój jednostki wielokadłubowej powyżej 2,5m szerokości
Postój hauseboat’a powyżej 2,5 m szerokości
Postój jednostki pływającej biorącej udział w regatach z licencją PZŻ lub innych
imprezach zgłoszonych przez Urząd Miasta Świnoujście
Doładowanie karty do poboru energii elektrycznej lub poboru wody *
− do 3kWh lub 300 l wody
− karty kąpielowej 5 min.

15,00
1,00
15,00
5,00
+50% dobowej
stawki
podstawowej
+200% dobowej
stawki
podstawowej

15,00
6,60
6,00

* jedno przyłożenie karty do postumentu z piktogramem „energia” powoduje potrącenie z karty kwoty 2,20zł
i umożliwia pobranie 1 kWh energii, natomiast jedno przyłożenie karty do postumentu z piktogramem „woda”
powoduje potrącenie z karty 0,50 zł i umożliwia pobranie 25 l wody.
* niewykorzystane wartości pozostawione na karcie podlegają zwrotowi bezterminowo.

DŁUGOTRWAŁY POSTÓJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
Postój długotrwały w okresie 01.05 - 31.10
Zniżki (liczone od ceny podstawowej powiększonej o dopłaty). Zniżki sumują się
warunkiem otrzymanie zniżki jest zawarcie umowy rezydenckiej:
− za postój minimum 30 dni*
− za postój minimum 90 dni*
− za postój minimum 180 dni*
− za port macierzysty Świnoujście wpisany do dokumentu rejestracyjnego
jednostki
− za opłatę wniesioną jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania
umowy lub do końca roku nie krótszy niż 180 dni (do 14 dni od
wystawienia faktury). W przypadku przedłużenia umowy zniżka może być
naliczona, jeżeli czas na jaki umowa zostaje przedłużona wynosi
minimum 180 dni

15%
30%
50%
2%
20%

Postój długotrwały w okresie 01.01 – 30.04 i 01.11 – 31.12
Zniżki (liczone od ceny podstawowej powiększonej o dopłaty). Zniżki sumują się
warunkiem otrzymanie zniżki jest zawarcie umowy rezydenckiej:
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−
−
−
−

−

za postój minimum 30 dni*
za postój minimum 90 dni*
za postój minimum 180 dni*
za opłatę wniesioną jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania lub
do końca roku nie krótszy niż 180 dni (do 14 dni od wystawienia faktury).
W przypadku przedłużenia umowy zniżka może być naliczona, jeżeli czas
na jaki umowa zostaje przedłużona wynosi minimum 180 dni
z Kartą Wyspiarza Seniora

30%
50%
67%
20%

8%

*

w przypadku przedłużenia umowy aneksem i przekroczeniem progu upoważniającego do większej zniżki,
większą zniżkę nalicza się tylko za okres, o który umowa została przedłużona.

Postój za dobę*:
przyczepy podłodziowej (bez łodzi) lub przechowania łoża pod łódź
*nie dotyczy podmiotów, które mają zawarte z OSiR umowy rezydenckie, (te podmioty są zwolnione z opłat za
postój jednej przyczepy podłodziowej na każdą jedną zawartą z OSiR umowę

10,00

Pranie (jeden cykl)

11,00

Suszenie (jeden cykl)

11,00

Korzystanie ze slipu:
− z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora*
*nie dotyczy osób i podmiotów, które mają zawarte z OSiR umowy rezydenckie
Skorzystanie z pompy do fekaliów (za 1 cykl)

1,00

Wypożyczenie myjki ciśnieniowej (1h)

15,00
15,00

Toaleta dla osób nie będących klientami przystani

2,00

Opłata za emisję spotu reklamowego za 1 dzień (do 10 sek. w pętli) na tablicy
świetlnej
Wynajem kajaka za dzień (zwrot do godziny 20:00)

10,00
30,00

Wynajem kajaka za dobę

40,00

Wynajem leżaka za dzień

5,00

Dzierżawa nieruchomości na działalność gastronomiczną 1m²/m-c:
− w miesiącach od maja do września
− w pozostałych miesiącach
Dzierżawa gruntu na działalność gastronomiczną zł/m²/m-c

6,60
3,60

Dzierżawa gruntu na działalność gospodarczą zł/m²/m-c

16,50

Dzierżawa gruntu na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, kulturalną
lub edukacyjną (bez podłączenia energii elektrycznej) 1m²/doba

2,50

Dzierżawa gruntu na zorganizowanie imprezy dzień

1,50

Bezumowne zajęcie gruntu 1m²/m-c

62,00

Korzystanie z toalety przez organizatorów imprezy doba

100,00

Korzystanie z nabrzeży w celu wędkowania- za dobę

6,50

5,00

Uwaga: ceny zawarte w umowach rezydenckich podpisanych w 2021 r., do wydania Zarządzenia Prezydenta
Miasta zatwierdzającego Cennik OSiR na 2022 r., obowiązują do chwili wygaśnięcia umowy, jednak nie
dłużej niż do 31.12.2022 r.
Honorujemy Karty MultiSport według warunków umowy obowiązujących u Partnera Benefit Systems
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XII. PRZYSTAŃ KAJAKOWA KARSIBÓR
USŁUGA

Cena (zł)

Toaleta

2,00

Podłączenie do energii elektrycznej 1kWh

2,20
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XIII. PLAŻA – lewobrzeże
USŁUGA
2

Dzierżawa gruntu 1m /miesiąc*

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

Cena (zł)

2

Gastronomia 250m , w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu 1m2/miesiąc
Gastronomia „mała” w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu pod 1 szt. kosz
Ustawienie koszy plażowych w okresie:
plażowy/miesiąc*
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Ustawienie obiektu wypożyczalni dla
koszy plażowych w okresie
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu 1 m2/miesiąc*
Udostępnienie terenu do 1000m2 dla
podmiotów hotelowych na wypoczynek
i rekreacje dla gości hotelowych
Dzierżawa gruntu do 10 m2/miesiąc*
Ustawienie sprzętu plażowego
w okresie 01.06 – 31.08 tj. :
− łóżek plażowych szt.
− leżaków szt.
− parasoli, parawanów szt.
Ustawienie sprzętu plażowego
pozostałe miesiące tj. :
− łóżek plażowych szt.
− leżaków szt.
− parasoli, parawanów szt.
Ustawienie
obiektu
wypożyczalni
(leżaków, łóżek plażowych i parasoli,
parawanów) w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu na cele sportowe i Inne
urządzenia
rekreacyjne
rekreacyjne za 1m2/miesiąc
(trampoliny, boiska, place zabaw,
przebieralnie, itp.)
w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu na wynajęcie 1 toru
Tory wodne, park wodny w okresie:
− 01.07 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu za 5m2/miesiąc
Urządzenia typu: kula wodna w okresie
01.07 – 31.08
Ustawienia instalacji szt./miesiąc
Typu: luneta widokowa itp. w okresie:
− 01.06 – 30.09
− pozostałe miesiące
Opłata za zezwolenia na sprzedaż
− 1 wózek/miesiąc
obwoźną i obnośną (cała plaża)
− 1 wózek/dzień
− 1 osoba/miesiąc

230,00
50,00
1300,00
200,00
150,00
60,00

1845,00
1000,00
12,00

16,00
10,00
6,00

7,00
4,00
3,00

1845,00
1000,00

35,00
20,00
3600,00
1000,00
500,00
170,00
100,00
1200,00
60,00
750,00

20

−

1 osoba/dzień

40,00

(opłata uiszczona jednorazowo - bez zwrotu za
niewykorzystane dni)

Opłata za zezwolenia na sprzedaż w okresie:
obwoźną i obnośną (cała plaża)
01.07 – 31.08
− 1 mobilna kawiarnia
rowerowa**/miesiąc
− 1 mobilna kawiarnia
rowerowa**/dzień
Pozostałe miesiące
− 1 mobilna kawiarnia
rowerowa**/miesiąc
− 1 mobilna kawiarnia
rowerowa**/dzień

2600,00
120,00

600,00
30,00

(opłata uiszczona jednorazowo - bez zwrotu za

niewykorzystane dni)

Dzierżawa gruntu na organizację akcji 1 dzień:
promocyjnych
− do 500 m2
− powyżej 500 m2
Bezumowne korzystanie z gruntu W okresie od;
1m2/dzień
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Emisje komunikatów z Centrum Poszukiwanie zaginionych osób
Koordynacji Ratownictwa (w przypadku Reklamowe (1 emisja – do 1 min. /
gdy komunikat zawiera treści obraźliwe, max. 3 dziennie):
niezgodne z prawem lub pomija wymaganą
− od 1-10 emisji
zgodę OSiR na wynajem gruntu lub
− od 11-20 emisji
organizację imprezy – OSiR zastrzega sobie
− od 21-30 emisji
prawo do odmowy emisji komunikatu)
Opłata za dzierżawę gruntu na 1 dzień:
organizację uroczystości zaślubin na
− do 50 m2
plaży
− powyżej 50 m2
do 150 m2
− powyżej 150 m2

1500,00
2500,00
62,00
20,00
Bezpłatnie

18,00/emisję
17,00/emisję
16,00/emisję
100,00
200,00
300,00

(opłata uiszczona jednorazowo - bezzwrotna )

Opłata za zezwolenie na organizację (opłata uiszczona jednorazowo bezzwrotna)
ogniska na plaży
Opłata za dzierżawę gruntu na − 1 sauna do 50 m2/miesiąc
postawienie sauny
− 1 sauna do 50 m2 /dzień
− 1 sauna powyżej 50 m2 do 200 m2 /
miesiąc
− 1 sauna powyżej 50 m2 do 200 m2
/dzień

50,00
2000,00
100,00
3000,00
130,00

Uwagi :
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
Jeżeli umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż cały miesiąc, a cennik za daną usługę nie zawiera stawki
dziennej to stawkę dzienną wylicza się w następujący sposób :
=(Stawka miesięczna za usługę / Liczba dni w danym miesiącu ) x Liczba dni na którą zawarto umowę
*

Na dzierżawy na plaży obowiązują przetargi, a stawki zaproponowane w Cenniku są stawkami wyjściowymi.

**

Mobilna kawiarnia rowerowa oznacza, że należy poruszać się płynnie po terenie całej plaży, a zatrzymywanie
dozwolone jest jedynie na moment sprzedaży. W przypadku stałej lokalizacji kawiarni rowerowej należy
uzyskać pozwolenie z Urzędu Morskiego na zajecie pasa technicznego.
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XIV. PLAŻA – prawobrzeże
USŁUGA
Dzierżawa gruntu 1m2/miesiąc
w tym Parking ul. Ku Morzu

PRZEDMIOT DZIERŻAWY
Gastronomia „mała” w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu pod 1 szt. kosz Ustawienie koszy plażowych,
plażowy/miesiąc
w okresie:
− 01.06 – 30.09
− pozostałe miesiące
2
Dzierżawa gruntu do 10m /miesiąc
Ustawienie wypożyczalni (leżaków,
łóżek plażowych, parasoli i parawanów)
w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące
Dzierżawa gruntu na cele sportowe i Inne
urządzenia
rekreacyjne
rekreacyjne za 1m2/miesiąc
(trampoliny, boiska, place, zabaw,
przebieralnie,
itp.)
w
okresie
01.07 – 31.08
Opłata za zezwolenia na sprzedaż
− 1 wózek/miesiąc
obwoźną i obnośną (cała plaża)
− 1 wózek/dzień
− 1 osoba/miesiąc
− 1 osoba/dzień

Cena (zł)
150,00
50,00

30,00
5,00

500,00
100,00
10,00
500,00
20,00
150,00
10,00

( opłata uiszczona jednorazowo – bez zwrotu za
niewykorzystane dni )

Dzierżawa gruntu 1m2/miesiąc
Parking ul. Ku Morzu

Punkt handlowy w okresie:
− 01.06 – 31.08
− pozostałe miesiące

100,00
20,00

Uwagi :
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
Jeżeli umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż cały miesiąc, a cennik za daną usługę nie zawiera stawki dziennej
to stawkę dzienną wylicza się w następujący sposób :
=(Stawka miesięczna za usługę / Liczba dni w danym miesiącu ) x Liczba dni na którą zawarto umowę
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XV. INNE USŁUGI
USŁUGA
Wynajem Ciągnika Zetor

Wynajem maszyny BEACH TECH 3000

PRZEDMIOT DZIERŻAWY
− 1 godzina pracy
− 1 godzina pracy (na zlecenie Urzędu
Miasta)
1 godzina pracy

Wynajem toalet publicznych*– stawki Obiekty murowane (przejścia plażowe od
wywoławcze
ul. Powstańców Śląskich,
Nowowiejskiego, Prusa, Uzdrowiskowa):
− w okresie: 01.05 – 30.09
− pozostałe m-ce

Cena (zł)
210,00
65,00
400,00

3500,00
500,00

Okres dzierżawy 3 lata

Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
placu manewrowego 1750 m2 BAŁTYCKA
bez sb-nd w okresie od 1.05-31.08
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
placu manewrowego 700 m2 BAŁTYCKA
bez sb-nd w okresie od 1.05-31.08
Wynajem pomieszczeń magazynowych w
budynku przy ul. Żeromskiego 62
Dzierżawa lokalu w budynku przy ul.
Żeromskiego 62, powyżej 20m2 na
działalność gastronomiczną
Dzierżawa gruntu przy budynku przy ul.
Żeromskiego 62 o powierzchni do 200 m2
z
przeznaczeniem
na
ogródek
gastronomiczny
Dzierżawa terenu pod prowadzenie
działalności gospodarczej (innej niż
gastronomiczna)

−

opłata za 1 m-c,

2570,00

−

opłata za 1 m-c,

1390,00

−

1 m2 za m-c w okresie 01.01 do
31.12
1 m2 za m-c w okresie 01.01 do
31.12

−
−

−

11,00
65,00

1 m2 za m-c w okresie:
• 01.06.-31.08.
• pozostałe miesiące

44,00
23,00

do 6,5 m2 za m-c

680,00

*wydzierżawiający zobowiązuje się do pobierania opłaty za korzystanie z toalety publicznej nie wyższej niż
2,50 zł od osoby
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XVI. PARKINGI
PARKINGI
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
parkingu ul. Żeromskiego (785m2) za
1m2/m-c
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
parkingu ul. Ku Morzu – Warszów cały
parking 3200 m2 (103 miejsca postojowe) z
warunkiem 100% zwolnienia z opłat
pojazdów ZSW, zł /za 1 m-c*
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
parkingu ul. Moniuszki (1456 m²) za 1m²/mc
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie
parkingu ul. Piłsudskiego 9 (1500 m²) za
1m²/m-c
Opłata parkingowa za 1 miejsce postojowe
uwaga: nie dotyczy autokarów, pojazdów z
naczepami pow. 3,5 t
Wydzierżawienie gruntu pod stację
ładowania pojazdów elektrycznych za
1 m²/m-c
Opłata parkingowa za 1 miejsce postojowe
(obsługa parkomet) dla autokarów,
pojazdów z naczepami powyżej 3,5 t
Opłata parkingowa za 1 miejsce postojowe
osobowe- Matejki 17a
Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu na
1 miejscu postojowym, pobiera się opłatę
dodatkową w wysokości:

Cena (zł)
w okresie:
− 01.01-30.04 oraz 01.10-31.12
− 01.05-30.09
w okresie:
− 01.01-30.04 oraz 01.10-31.12

500,00

−

4500,00

01.05 - 30.09

w okresie:
− 01.05 – 30.09
− pozostałe miesiące
w okresie:
− 01.05 – 30.09
− pozostałe miesiące
−

każda rozpoczęta godzina

3,00
17,00

3,80
0,30
3,80
1,60
3,00

100,00
−

12 godzin

120,00

−

rozpoczęta doba

30,00

−

płatna od momentu
wystawienia wezwania do 5
dnia od daty jego wystawienia
od 6 dnia od daty wystawienia
wezwania

50,00

−

KARTA ABONAMENTOWA – dostęp dla taxi
do parkingu przy ul. Legionów /za 1 m-c
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie w okresie:
małej gastronomii na parkingu ul. Matejki
− 15.06-15.09
17, ul. Bałtycka (do 10m2) za 1 miesiąc**
− pozostały okres
Wydzierżawienie gruntu na prowadzenie w okresie:
punktu handlowego na parkingu ul. Matejki
− 15.06 -15.09
2
17, ul. Bałtycka (do 8m ) za 1 miesiąc**
− pozostały okres
Opłata parkingowa za 1 miejsce postojowe
dla: pracowników Miejskiego Domu
Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia, TBS Lokum Sp. z o.o., Urzędu 1 miesiąc
Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy,
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego,
Centrum Usług Wspólnych - Plac A.
Mickiewicza

95,00
50,00
2000,00
700,00
850,00
400,00

50,00
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Opłata parkingowa za najem 1 miejsca
postojowego,
uwaga:
nie
dotyczy 1 miesiąc
autokarów, pojazdów z naczepami pow.
3,5t
Wyjazd do 30 min***
Pl. A. Mickiewicza
Wyjazd do 5 min ***
ul. Bałtycka
Opłata za zgubienie biletu na parkingach
zarządzanych przez OSiR „Wyspiarz”

200,00

-

Bez opłat
Bez opłat

-

70,00

* Cena wywoławcza w przetargu na dzierżawę parkingu
** W przypadku zwiększenia powierzchni dzierżawy ponad powierzchnię podaną w cenniku, cenę
powierzchni dzierżawy oblicza się proporcjonalnie
Uwagi :
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
Jeżeli umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż cały miesiąc, a cennik za daną
usługę nie zawiera stawki dziennej to stawkę dzienną wylicza się w następujący sposób :
=(Stawka miesięczna za usługę / Liczba dni w danym miesiącu ) x Liczba dni na którą zawarto umowę
***Po przekroczeniu czasu opłata naliczana jest od momentu wjazdu na parking
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XVII. SEKCJE SPORTOWE
USŁUGA

Cena (zł)

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH SEKCJI SPORTOWYCH*
Sekcja lekkoatletyczna Warszów

10,00

Sekcja żeglarska

25,00

Sekcje sportowe lewobrzeże

25,00

* Opłata wnoszona w miesiącu działania sekcji.

XVIII. IMPREZY, UROCZYSTOŚCI
1. Imprezy, uroczystości indywidualne wg. cen umownych.
2. Gminie Miasto Świnoujście, przysługuje zniżka w wysokości 70 % w stosunku do stawek objętych
niniejszym Cennikiem, w przypadku organizowania lub współorganizowania przez Gminę imprez,
uroczystości i innych przedsięwzięć.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ma prawo zastosować zniżkę w wysokości do 50 %
w stosunku do stawek objętych niniejszym Cennikiem, w przypadku organizowania
lub współorganizowania przez Ośrodek imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć związanych
z jego działalnością statutową i promocyjną, według następującej zasady:
a) Zniżka 50% przysługuje przy współorganizacji imprez o charakterze promocji zdrowia
i bezpieczeństwa.
b) Zniżka 30% obowiązuje przy współorganizacji imprez o charakterze kulturalnym

XIX. OBNIŻKA CZYNSZU
W przypadku wprowadzenia przez Organ nadrzędny czasowej obniżki czynszu z tytułu dzierżawy/najmu
nieruchomości gminnej Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wraz z obniżonym czynszem naliczy
dodatkowo podatek od nieruchomości zgodnie z obowiązującą stawką.

XX. BEZPŁATNY WSTĘP
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2020 r. poz. 2055) weteran i weteran poszkodowany uprawnieni są,
po wcześniejszym ustaleniu wolnego terminu do nieodpłatnego korzystania z:
1. Pływalni.
2. Hal sportowych.
3. Siłowni.
Warunkiem uprawnienia jest okazanie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

UWAGA:
1. Szkoły1 – dotyczy szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie miasta Świnoujście
2.

Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług
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Ujęte w cenniku zniżki - Karta Wyspiarza, Karta Wyspiarza Seniora
USŁUGA

Cena (zł)

UZNAM ARENA PŁYWALNIA ul. Grodzka 5
Bilet normalny z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora

13,50

Bilet ulgowy z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora

11,70

Bilet „tanie pływanie” z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora
obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 8:00 i 20:00 – 22:00 oraz w
soboty i niedziele, wakacje – cały dzień
Bilet rodzinny z Kartą Wyspiarza
obowiązuje dla rodzica + za każde dziecko do lat 16
Karnet „Wyspiarza” i „Wyspiarza Seniora” – soboty i niedziele w godz. od 10:00 do
22:00 – 10 wejść/ ważny 2 miesiące
HALA TENISOWA I KORTY ZIEMNE ul. Matejki 17a

10,80

9,00
100,00

HALA TENISOWA I KORTY ZIEMNE w okresie 01.01-30.04 i 01.10-31.12
Bilet dla dorosłych z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora
− poniedziałek - piątek 08:00 - 15:00
− poniedziałek - piątek 15:00 - 22:00
− dni świąteczne, sobota, niedziela
Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18 z Kartą Wyspiarza
− poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 – 15:00
− poniedziałek - piątek w godzinach 15:00 – 17:00
− dni świąteczne, sobota, niedziela w godzinach 08:00-17:00
HALA TENISOWA I KORTY ZIEMNE w okresie 01.05-30.09
Bilety dla dorosłych z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora
- w godz. 08:00 – 13:00
- w godz. 13:00 – 15:00
- w godz. 15:00 – 22:00
Bilety dla dzieci i młodzieży do lat 18 z Kartą Wyspiarza:
- w godz. 08:00 – 15:00 – w miesiącu: maj, czerwiec, wrzesień
- w godz. 15:00 - 22:00
PORT JACHTOWY – BASEN PÓŁNOCNY ul. Rogozińskiego/ul. Wybrzeże
Władysława IV
Postój jednodniowy jednostek pływających z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza
Seniora
Postój długoterminowy w okresie 01.01-30.04 i 01.11-31.12 jednostek
pływających z Kartą Wyspiarza Seniora
Korzystanie ze slipu z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora

36,00
49,50
40,50
20,00
36,00
36,00

27,00
22,50
31,50
22,50
31,50
Cena /zniżka
1,00
8%
1,00

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA – ŁUNOWO ul. Zalewowa 86
Postój jednodniowy jednostek pływających z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza
Seniora
Postój długoterminowy w okresie 01.01-30.04 i 01.11-31.12 jednostek
pływających z Kartą Wyspiarza Seniora
Korzystanie ze slipu z Kartą Wyspiarza i Kartą Wyspiarza Seniora

1,00
8%
1,00
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