
Zarządzenie Nr  54/2021 

Burmistrza Karlina 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych                                

i turystycznych obiektów oraz urządzeń, stanowiących własność Gminy Karlino                                       

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr LI/445/06 Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Karlina uprawnień do 

ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych i turystycznych 

obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Karlino, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z niżej wymienionych sportowo – 

rekreacyjnych i turystycznych obiektów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Karlino       

w wysokości:  

 

I. Przystań Kajakowa „Wodnik” 

1) za wynajem jednego kajaka: 

a) w miesiącu lipcu i sierpniu    15 zł za godzinę, 

b) w pozostałych miesiącach w dni robocze       40 zł za dobę, 

c) w pozostałych miesiącach : soboty, niedziele i święta   50 zł za dobę, 

 

2) za wynajem co najmniej 4 kajaków całorocznie: 

a) w dni powszednie          35 zł za dobę,  

b) w soboty, niedziele i święta        45 zł za dobę, 

 

3) za korzystanie z terenu Przystani Kajakowej „Wodnik”: 

a) za pobyt osoby dorosłej            10 zł za dobę,  

b) za pobyt dziecka do 7 lat             1 zł za dobę, 

c) za pobyt dziecka od 8 do 18 lat             5 zł za dobę, 

d) za parkowanie: 

 przyczepa campingowa           15 zł za dobę, 

 camper (z przyłączem do mediów)         25 zł za dobę, 

 samochód osobowy              5 zł za dobę, 

 motocykl             5 zł za dobę, 

 autobus            25 zł za dobę, 

                    e)     za ustawienie namiotu            10 zł za dobę, 

     f)     za korzystanie z natrysków                   15 zł za dobę/osoba, 

4) wynajem lawety                                  50 zł za godzinę, 

5) wynajem lawety           150 zł za dobę,  

6) wypożyczenie tylko kamizelki          10 zł za sztukę,  

7) wypożyczenie tylko wioseł   10 zł za komplet, 

8) opłata za zdanie brudnego kajaka    50 zł za sztukę, 

       

II. Korty tenisowe: 

1) wynajem kortu – dzieci i młodzież szkolna     10 zł za godzinę, 

2) wynajem kortu – dorośli      20 zł za godzinę, 

 

 



 

III. Mini Golf: 

1) Wypożyczenie kija i piłeczki w dni robocze           3 zł za godzinę od osoby, 

2) Wypożyczenie kija i piłeczki w soboty, niedziele i święta 20,00 zł od osoby

    

IV. Inne: 

1) wypożyczenie roweru                              5 zł za godzinę, 

2) wypożyczenie roweru                                 20 zł za dobę. 

 

 

§ 2. Dla członków rodzin korzystających z programu „Karlińska Karta Rodziny 3+” stosuje się 

ulgę 50 % od wysokości cen i opłat określonych w §1 niniejszego zarządzenia. 

 

§. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządzającemu obiektami – Prezesowi Zarządu 

Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Karlinie. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Karlina z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie 

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i sprzętu stanowiących własność Gminy Karlino 

wraz z późniejszymi zmianami. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. 

 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

      Burmistrz Karlina  

      Waldemar Miśko 

 

 


