
Załącznik do Zarządzanie nr 2/2022 
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji z dnia 10 stycznia 2022 r. 

 
Cennik  

opłat pobieranych na terenie Ośrodka Żeglarskiego – część kempingowa 
 

Dla klientów z podpisaną umową najmu miejscu pod ustawienie przyczepy kempingowej/kampera  
na terenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie - Letnisku 

l.p. Nazwa jedn. cena 

1. Czynsz najmu miejsca postojowego w miesiącach maj - wrzesień                                                                        miesiąc 300 zł 

2.  Pobyt                                  doba 16 zł 

3. Pobyt dziecka do lat 10                               doba 13 zł 

4. Pobyt dziecka do lat 3 doba bezpłatnie 

5. Podłączenie do skrzynki elektrycznej (maksymalnie 2000 W) dzień lub doba 12 zł 

6. Parking jednego samochodu osobowego lub motoru w wyznaczonym miejscu  bezpłatnie 

7. Pozostawienie przyczepy poza sezonem (październik-kwiecień)  okres 525 zł 
 

 

Opłaty dla pozostałych klientów pozostawiających przyczepy kempingowe lub kampera 

l.p. Nazwa jedn. cena 

1. Czynsz najmu miejsca postojowego  doba 20 zł 

2.  Pobyt                                  doba 16 zł 

3. Pobyt dziecka do lat 10                               doba 13 zł 

4. Pobyt dziecka do lat 3 doba bezpłatnie 

5. Podłączenie do skrzynki elektrycznej (maksymalnie 2000 W) dzień lub doba 12 zł 

6. Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu doba 10 zł 

7. Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu doba 5 zł 

8. Parking samochodu typu bus doba 15 zł 
 

Opłaty dla klientów stawiających namioty 
l.p. Nazwa jedn. cena 

1. Rozłożenie namiotu doba 20 zł 

2.  Pobyt                                  doba  16 zł 

3. Pobyt dziecka do lat 10                               doba           13 zł 

4. Pobyt dziecka do lat 3 doba bezpłatnie 

5. Podłączenie do skrzynki elektrycznej (maksymalnie 2000 W) dzień lub doba 12 zł 

6. Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu doba 10 zł 

7. Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu doba 5 zł 

8. Parking samochodu typu bus doba 15 zł 
 

Pokój bez łazienki (łazienka w osobnym budynku) 
l.p. Nazwa jedn. cena 

1.  Pobyt                                  doba 50 zł 

2.  Pobyt dziecka do lat 10                               doba   30 zł 

3.  Pobyt dziecka do lat 3 doba bezpłatnie 

4.  Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu doba 15 zł 

5.  Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu doba 5 zł 

6.  Parking samochodu typu bus doba 20 zł 
 

 

 

 



 

 

Domek typu rodzinnego z łazienką i aneksem kuchennym 
l.p. Nazwa jedn. cena 

1.  Opłata za domek                doba     300 zł 

2.  Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu doba 15 zł 

3.  Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu doba 5 zł 

4.  Parking samochodu typu bus doba 20 zł 
 

Opłaty jednodniowe 

l.p. Nazwa jedn. cena 

1.  Wstęp na teren ośrodka jednorazowo 10 zł 

2.  Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu doba 15 zł 

3.  Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu doba 5 zł 

4.  Parking samochodu typu bus doba 20zł 
 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu pobierana jest od każdej osoby opłata miejscowa w wysokości 
określonej Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice obowiązującej na dzień pobytu. 

2. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł. 
3. Opłata za dearomatyzację wynosi 500 zł.  
4. Wszystkie stawki w kwotach brutto. 
 



  
Cennik  

opłat pobieranych na terenie Ośrodka Żeglarskiego – port 
 

Opłaty dla osób korzystających z portu 

l.p. Nazwa jedn. cena 

1.  Cumowanie łodzi od 1 do 7 dni doba  20 zł 

2.  Cumowanie łodzi od 8 do 30 dni doba  15 zł 

3.  Cumowanie łodzi od 31 do 60 dni doba  10 zł 

4.  Cumowanie łodzi powyżej 60 dni (w tym slipowanie i wyslipowanie łodzi) jednorazowo  1200 zł 

5.  Jednorazowe slipowanie lub wyslipowanie łodzi jednorazowo            40 zł 

6.  Podłączenie do skrzynki elektrycznej dzień lub doba  6 zł 

7.  Przechowywanie łodzi lub wózka na terenie portu pod wiatą doba  5 zł 

8.  Przechowywanie łodzi lub wózka na terenie portu doba  3 zł 

9.  Parking jednego samochodu osobowego w wyznaczonym miejscu  dzień lub doba 10 zł 

10.  Parking jednego motocykla w wyznaczonym miejscu dzień lub doba 5 zł 

11.  Parking jednego samochodu typu bus w wyznaczonym miejscu dzień lub doba 15 zł 

12.  Organizacja imprezy na terenie portu osoba            12 zł 

13.  
Organizacja imprezy na terenie portu dla osób powyżej 65 roku życia oraz 
uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy Włoszakowice 

osoba  6 zł 

14.  Wypożyczenie kajaka godzina 10 zł 

15.  
Wypożyczenie kajaka dla osób powyżej 65 roku życia oraz uczniów szkół i 
przedszkoli z terenu gminy Włoszakowice 

godzina  5 zł 

16.  Rejs łodzią „TRENER” ze sternikiem  godzina 100 zł 

17.  
Rejs łodzią „TRENER” ze sternikiem dla osób powyżej 65 roku życia oraz uczniów 
szkół i przedszkoli z terenu gminy Włoszakowice  

godzina 20 zł 

18.  Umieszczenie reklamy na terenie portu miesiąc            15 zł 

 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu pobierana jest od każdej osoby opłata miejscowa w wysokości 
określonej Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice obowiązującej na dzień pobytu. 

2. Wszystkie stawki w kwotach brutto. 
 


