
UCHWAŁA NR 0007.397.2021 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej 
„Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 679), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani 
Turystycznej „Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów: 

L.p. Sezon Rodzaj opłaty Stawka 
opłaty brutto 
10 zł/dobę 
90 zł/miesiąc 1. Opłata postojowa jednostki pływającej do 4,5 m 
500 zł/sezon 
12 zł/dobę 
110 zł/miesiąc 2. Opłata postojowa jednostki pływającej powyżej 4,5 m 

do 7 m 
600 zł/sezon 
15 zł/dobę 
135 zł/miesiąc 3. Opłata postojowa jednostki pływającej powyżej 7 m 

do 12 m 
750 zł/sezon 
4 zł/m/dobę 

4. 

LETNI 
 
od 1 maja do 31 
października 

Oplata za postój przy nabrzeżu wysokim – kei 
jednostek pływających powyżej 12 metrów długości 1.500 zł/miesiąc 

5. Opłata za zimowanie jednostki pływającej na lądzie 
lub wodzie 55 zł/miesiąc 

2 zł/m/dobę 
6. 

ZIMOWY 
 
od 1 listopada  
do 30 kwietnia 

Oplata za postój przy nabrzeżu wysokim – kei 
jednostek pływających powyżej 12 metrów długości 750zł/miesiąc 

7. Opłata za jednorazowe slipowanie jachtu, skutera 
wodnego itp. 10 zł 

8. Opłata za wodowanie łodzi z nabrzeża 130 zł/jednostka 

9. Opłata za podłączenie energii elektrycznej - jednostka  
pływająca, kamping itp.  5 zł/10h 

10. Opłata za tankowanie wody – jednostka pływająca, 
kamping  5 zł/0,5h 

11. Opłata za odbiór nieczystości stałych 320 zł/m3 
12. Opłata za odbiór nieczystości ciekłych 50 zł/m3 
13. Opłata za korzystanie z prysznica (jednorazowo) 5 zł/osobę 

5 zł/dobę 14. Opłata za przechowanie przyczep podłodziowych 55zł/miesiąc 
15. Opłata za postój na parkingu samochodowym 5 zł/dobę 
16. 

CAŁY 
 
SEZON 

Opłata za postój kampingu samojezdnego, rozbicie 10 zł/dobę 
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namiotu 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulechowie 

 
 

Radosław Murkowski 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 
2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o 
sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 
W związku ze wzrostem kosztów niektórych świadczonych usług zasadne jest podniesienie ich cen 
do odpowiedniego poziomu. Ponadto w związku z pojawieniem się nowych możliwości i potrzeb 
użytkowników przystani do cennika wprowadza się nowe pozycje tj. opłata za rozbicie namiotu 
oraz opłata za wodowanie z nabrzeża. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E0706BD8-A1A2-4A25-9082-B2CB816BFFFE. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2

	Uzasadnienie

