ZARZĄDZENIE NR 9/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk
z dnia 06.03.2019
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie
obiektów wypoczynkowych w Nadleśnictwie Gdańsk
Zn. spr. SZ.0210.1.2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku oraz § 22 ust. 3 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się odpłatność za korzystanie obiektów wypoczynkowych:

Opis

Stawka zł/doba
210 zł/brutto (do 3 osób)
+ 50 zł/brutto za dodatkową osobę.
Dzieci do lat 5 - 25 zł.

Uwagi

Pobyt min. 1 tydzień
Sezon: czerwiec-sierpień

Apartament wypoczynkowy
Gdańsk Sobieszewo

168 zł/brutto (do 3 osób)
+ 40 zł/brutto za dodatkową osobę.
Dzieci do lat 5 - 20 zł.

Pobyt powyżej 3 tygodni
Sezon: czerwiec-sierpień
(Rabat - 20%)

150 zł/brutto (do 3 osób)
+ 35 zł/brutto za dodatkową osobę
Dzieci do lat 5 - 15 zł.

Pokój gościnny
Nadleśnictwo Gdańsk

50 zł/brutto (1 osoba)

Pobyt min. 3 dni
Poza sezonem

-

§2
1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1400 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100 ostatniego
dnia.
2. Korzystający z pokoi gościnnych uiszczają opłatę na podstawie wystawionych faktur VAT lub
paragonu.
3. Obiekty wypoczynkowe udostępnione będą wyłącznie po przedpłacie całości należności
(min. 2 tygodnie przed planowanym przejazdem - dotyczy sezonu, a poza sezonem min.
1 tydzień).

§3
1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.00 do 15.00
do poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : +48 58 667- 42-74 lub pod adresem
e- mail: : rezerwacja.gdansk@gdansk.lasy.gov.pl
2. Dane, które należy podać to m.in: imię i nazwisko, dane kontaktowe- numer telefonu, adres
e-mail, termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany obiekt wypoczynkowy, dane
kontaktowe, ilość osób, oraz planowaną godzinę przybycia, w celu wystawienia faktury numer
NIP.
3. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji będzie dokonanie przedpłaty w terminie 14 dni przed
planowanym przyjazdem, na konto Nadleśnictwa Gdańsk:
BGŻ S.A O/ Gdańsk nr konta 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130
wraz przesłaniem na adres e-mail: rezerwacja.gdansk@gdansk.lasy.gov.pl potwierdzenia
przelewu dokonania przedpłaty.
4. W przypadku braku wpłaty nadleśnictwo nie gwarantuje rezerwacji.
5. W okresie od czerwca do sierpnia w pokojach gościnnych przyjmuje się rezerwacje
w turnusach minimum tygodniowych.
6. W przypadku braku zainteresowania rezerwacją tygodniowa, dopuszcza się możliwość
kilkudniowego wynajmu. Stawka zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.03.2019 r.
§5
Traci moc Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r.

Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:
1. Załącznik nr 1 – regulamin korzystania z obiektów wypoczynkowych;
2. Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna.

