
 
 

ZARZĄDZENIE NR 4465/21/VIII/S 
PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Przystani jachtowej Marina Gdynia 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 3 uchwały Rady Miasta Gdyni nr VIII/235/19 z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sportowych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2606), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ustala się ceny za korzystanie z Przystani jachtowej Marina Gdynia, zlokalizowanej przy al. Jana 
Pawła II 13a w Gdyni, administrowanej przez Gdyńskie Centrum Sportu jednostkę budżetową, określone 
w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 3462/21/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2021 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 Prezydent Miasta Gdyni 
 

Wojciech Szczurek 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r.  poz. 1834. 
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Załącznik do zarządzenia nr 4465/21/VIII/S  
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2021 r.  
 

PRZYSTAŃ JACHTOWA MARINA GDYNIA 
      
      CENNIK  

 
OPŁATY ZA POSTÓJ (CENY BRUTTO) 

 
1. Sezon letni obejmuje okres 01.05. - 31.10. każdego roku. 
2. Sezon zimowy obejmuje okres 01.11. – 30.04. każdego roku. 
3. Opłata podstawowa za postój na wodzie wynosi 7,80 zł za 1 metr bieżący jednostki w sezonie letnim oraz 

3,40 zł za 1 metr bieżący jednostki w sezonie zimowym za każdą rozpoczętą dobę. 
4. Opłata obejmuje możliwość korzystania z nabrzeża, falochronów lub pomostów, dostęp do wody pitnej, 

energii elektrycznej, kubryka, toalet, pompy do odbioru ścieków sanitarnych, zlewni toalet chemicznych, 
jak również punktu segregacji śmieci oraz uprawnia do otrzymania jednej sztuki karty wejściowej na 
pomosty. 

5. Opłata dla jednostek wielokadłubowych o nieskładanych kadłubach (katamarany, trimarany) naliczana 
jest jako 1,5-krotności stawki podstawowej. 

6. Opłata za postój jednostek, służących wyłącznie zapewnieniu na wodzie bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży szkolonej przez klub lub wyłącznie prowadzeniu stałej zorganizowanej działalności w zakresie 
ratownictwa wodnego przez podmioty posiadające zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
wynosi za jednostkę 200,00 zł za sezon letni oraz 200,00 zł za cały sezon zimowy. Warunkiem naliczenia 
opłaty we wskazanej wysokości jest przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających 
spełnianie opisanych wymogów oraz stałe oznakowanie jednostki za pomocą naklejki, według wzoru 
ustalonego przez Gdyńskie Centrum Sportu. Naklejki można pobrać w bosmanacie Mariny po 
wypełnieniu deklaracji postoju i podaniu danych dotyczących jednostki. Opłatę należy wnieść przed 
wodowaniem pontonu. 

7. Opłat nie pobiera się od jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz 
statków pełniących specjalną służbę państwową (Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o portach i przystaniach morskich). 

8. Za nieuprawniony postój jednostki na lądzie w sezonie letnim opłata wynosi 200,00 za dobę. 

 

1. OPŁATA PODSTAWOWA ZA POSTÓJ NA WODZIE 

Sezon letni Sezon zimowy 
Okres postoju 

(liczba dni) 
Zniżki 

7,80 zł x ilość metrów 
bieżących x doba 

3,40 zł x ilość metrów 
bieżących x doba 

do 30  

31 – 90 20% 

91 – 180 25% 

181 i więcej 30% 
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2. OPŁATA PODSTAWOWA ZA POSTÓJ NA LĄDZIE (wyłącznie w sezonie zimowym) 

 
3. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE (CENY BRUTTO) 

 
Usługa Jednostka miary Opłata 

Usługa dźwigowa 1 wodowanie/podniesienie jednostki 200,00 zł 
Slipowanie jachtu, skutera 1 wejście lub zejście 30,00 zł 
Slipowanie jachtu, skutera 10 wejść lub zejść – karnet 250,00 zł 

Karta wejściowa na 
pomosty,falochrony(dodatkowa) 

1 sztuka 20,00 zł 

Pranie 1 cykl 30,00 zł 
Suszenie 1 cykl 30,00 zł 

Usługa biurowa – ksero 1 strona 5 zł 

Zamieszczenie ogłoszenia na 
tablicy „ogłoszeń żeglarskich” 

format A6 na miesiąc 10,00 zł 
format A5 na miesiąc 20,00 zł 
format A4 na miesiąc 30,00 zł 
format A3 na miesiąc 40,00 zł 

Pilot do szlabanu 
wjazdowo/wyjazdowego 

1 sztuka 200,00 zł 

Podłączenie energii elektrycznej 
sezon zimowy – według 

długości jednostki w metrach 
bieżących postój na lądzie 

do 10,0 metrów miesięcznie 130,00 zł 

10,01-15,0 metrów miesięcznie 190,00 zł 

powyżej 15,0 metrów miesięcznie 320,00 zł 

Postój jednostek regatowych na 
nabrzeżu (płatność przez 

organizatora w trakcie regat  lub 
właściciela przed lub po 

regatach. 

1 doba – do 50 jednostek 100,00 zł 
1 doba – do 100 jednostek 200,00 zł 

1 doba –powyżej 100 jednostek 400,00 zł 

1 doba – przyczepa podłodziowa 1 szt 60,00 zł 

Wykorzystanie nabrzeża wraz z 
miejscem postoju na wodzie na 

wydarzenie o charakterze 
zwyczajowo morskim np. 

chrzest jednostki, powitanie, 
pożegnanie. 

1 doba 20,00 zł 

Wykorzystanie nabrzeża wraz z 
miejscami postoju na wodzie na 

inne wydarzenia np. regaty, 
zloty, pikniki żeglarskie 

1 doba 200,00 

 

Długość jednostki (metry) Opłata za sezon 

do 5,0 1.900,00 zł 
5,01 – 10,0 2.200,00 zł 
10,01 – 15,0 2.500,00 zł 
powyżej 15,0 3.000,00 zł 

Uwaga: opłata dodatkowa za pozostawienie jednostki na lądzie po sezonie zimowym 
wynosi 100,00 zł za każdy dzień postoju 
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