Załącznik do Zarządzenia nr 9/2022 w sprawie cennika opłat za korzystanie z obiektów turystycznych Nadleśnictwa Złotów

L.p.

1

Nazwa obiektu
„RYBAKÓWKA”
domek letni typu Wagus nad jeziorem Borowno w
leśnictwie Wierzchołek

Opłata
(cena
brutto)
100 zł

Uwagi









50 zł

2

„ZAMEK”
wiata kominkowa nad jeziorem Borowno w
leśnictwie Wierzchołek

150 zł














opłata za dobę. Wynajem domku na wyłączność najmującego
doba liczona jest od godziny 1400, do godziny 1400 kolejnego dnia
czas najmu maksymalnie 5 dób. Najmujący może wynająć obiekt
maksymalnie 2 razy w roku, przy czym okresy najmu nie mogą się
łączyć.
w przypadku najmu na okres 3-5 dni należy uregulować płatność
najpóźniej tydzień przed wynajęciem
w opłacie zawiera się drewno opałowe w ilości 0,50 mp/dobę
w przypadku większego zapotrzebowania na drewno opałowe istnieje
możliwość jego kupna w cenie 70 zł/ 0,50 mp
wytworzone odpady komunalne należy dostarczyć we wskazane przez
leśniczego miejsce.
wynajem terenu na wyłączność najmującego
opłata za dobę
udostępnienie terenu przy obiekcie wraz z infrastrukturą turystyczną
cena nie zawiera opłaty za drewno opałowe
w przypadku chęci rozpalenia ogniska należy zaopatrzyć się w drewno
we własnym zakresie
wynajem wiaty ogniskowej na wyłączność najmującego
opłata za imprezę całodniową
bez względu na liczbę osób
w opłacie zawiera się drewno opałowe w ilości 0,50 mp
najemca ma obowiązek zabrania wytworzonych odpadów
komunalnych
w przypadku większego zapotrzebowania na drewno opałowe istnieje
możliwość jego kupna w cenie 70 zł/ 0,50 mp

Opłata
L.p.

3

Nazwa obiektu
„ŚWIETLIK”
wiata ogniskowa w parku Zwierzyniec

Uwagi

(cena
brutto)

30 zł










wynajem wiaty ogniskowej na wyłączność
opłata za korzystanie od godz. 1400 do godz 1000 kolejnego dnia
bez względu na liczbę osób
w opłacie zawiera się drewno opałowe w ilości 0,50 mp
w przypadku większego zapotrzebowania na drewno opałowe istnieje
możliwość jego kupna w cenie 70 zł/ 0,50 mp



kaucja za wynajem wiaty ogniskowej







opłata za pokój 1-osobowy za dobę
doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1400
opłata za pokój 2 –osobowy na dobę
opłata za osobę
doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1400

120 zł




opłata za wynajem pokoju 2- osobowego przez 1 osobę
doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1400

500 zł



opłata za wynajęcie sali kominkowej






opłata za jednodniową imprezę plenerową bez noclegów
w opłacie zawiera się korzystanie z zewnętrznego kominka
w opłacie zawiera się drewno opałowe w ilości 0,50 mp
w przypadku większego zapotrzebowania na drewno opałowe istnieje
możliwość jego kupna przez klienta w cenie 70 zł/ 0,50 mp
opłata za korzystanie z sauny za jednorazowe wejście wyłącznie dla
gości hotelu

200 zł

100 zł

4

DOMEK MYŚLIWSKI w Wąsoszu

opłata za ognisko dla uczestniczących w zajęciach Ośrodka Edukacji
Przyrodniczo- Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec”
bez względu na liczbę osób

120 zł
90 zł

220 zł

100 zł



Opłata
L.p.

5

Nazwa obiektu

„STAWY SZWARCA”
zbiornik wodny w leśnictwie Wąsosz

Uwagi

(cena
brutto)
40 zł *



opłata za amatorskie wędkowanie w okresie 2 tygodni

90 zł *



opłata za amatorskie wędkowanie w okresie 4 tygodni

140 zł *



opłata za amatorskie wędkowanie w okresie całego sezonu

* 50 % zniżki dla młodzieży do 18 roku życia oraz emerytów

Opłata
L.p.

6

Nazwa obiektu

„STEBIONEK”
Dom myśliwski

Uwagi

(cena
brutto)
200 zł
100 zł
300 zł

50 zł



opłata za pierwszą dobę.



opłata za każdą kolejną dobę w przypadku pobytu powyżej jednej
doby.



kaucja za wynajem domu myśliwskiego







wynajem domu na wyłączność
doba liczona jest od godziny 1400, do godziny 1400 kolejnego dnia.
Obiekt może być wynajmowany maksymalnie dla 12 osób.
w opłacie zawiera się drewno opałowe w ilości 0,50 mp/dobę
w przypadku większego zapotrzebowania na drewno opałowe istnieje
możliwość jego kupna w cenie 70 zł/ 0,50 mp







wynajem terenu na wyłączność najmującego
opłata za dobę
udostępnienie terenu przy obiekcie wraz z infrastrukturą turystyczną
cena nie zawiera opłaty za drewno opałowe
w przypadku chęci rozpalenia ogniska należy zaopatrzyć się w
drewno we własnym zakresie

