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NORTHEAST MARINA SZCZECIN 
CENNIK 2016 

 
Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XV/359/16 z dnia 26 

stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z 

infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej. 

 

§ 1.   

1. Ustala się opłatę przystaniową za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy wyspie Grodzkiej w 

Szczecinie w wysokości: 

1) 5 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej za pierwsze 30 dni postoju/doba, 

2) 4 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 31-90 dnia postoju/doba, 

3) 3,75 zł za 1 metr bieżący jednostki pływającej od 91 dnia postoju/doba. 

 

2. Ustala się opłatę przystaniową za postój jednostek wielokadłubowych (katamarany, trimarany) w wysokości 1,5 

krotności (150%) opłaty ustalonej w § 3 ust.1.  

3. Opłat przystaniowych nie pobiera się od jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, WOPR, Policji 

i Straży Miejskiej oraz innych jednostek pływających realizujących zadania administracji rządowej zlecone z mocy 

ustaw. 

4. Właściciel jednostki pływającej będący mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Szczecinie uiszcza opłatę przystaniową, o której 

mowa w ust. 1 lub 2 obniżoną o 30%. 

5. Dopuszcza się stosowanie zwolnień z opłat wymienionych w § 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ustalenie opłat przystaniowych 

niższych niż określone w ust. 1 lub 2 dla jednostek pływających biorących udział w imprezach organizowanych przez 

Gminę Miasto Szczecin. 

6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do stosowania zwolnień z opłat przystaniowych lub ustalania niższych 

opłat przystaniowych, w przypadku o którym mowa w ust. 5 

 

§ 2. Opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale, są opłatami brutto. 

§ 3. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, w szczególności: 

1) Dotyczących opłat za energię elektryczną, wodę na podstawie rzeczywistego zużycia według faktur dostawcy plus 

kosztów obsługi administracyjnej, 

2) Opłat z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeży w wysokości 250,00 zł brutto plus opłata wynikająca z cennika - 

w przypadku postoju jednostki bez uprzedniego zgłoszenia. 
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