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WYKAZ DODATKOWYCH PUNKTÓW DZIERŻAWY PLAŻY W SEZONIE LETNIM 2020 ROKU  
POD USTAWIENIE SAUNY  

Zgodnie z zaproszeniem do składania podań z dnia 20 kwietnia 2020 roku 

 

 

Nr 

pkt. 
Rodzaj działalności Ilość 

m
2 

Lokalizacja Stawki za 1 
m2/mc netto 

Okresu dzierżawy 
50/4  

 Działalność – udostępnianie sauny 
 
Dopuszcza się ustawienie sauny: 
o elewacji drewnianej. 
 
1. Wydzierżawiający nie zapewnia przyłączy elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. 
2. Dzierżawca powinien posiadać ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. 
3. Dzierżawca powinien uzyskać wszelkie zgody wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności. 
4. Zakaz umieszczania reklam, za wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością – format 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Dzierżawca musi posiadać umowę na wywóz odpadów. 
 

 

100 Gdańsk Brzeźno,  
Na lewo od wejścia nr 

50 
Numer działki: 
226101_1.0034.1 
 

3,75 zł/m2/mc 
netto 

do 30 czerwca 
2020 r. 

 
3,84 zł/m2/mc 

netto 
od 1 lipca 2020 r. 

49/1  

 Działalność – udostępnianie sauny 
 
Dopuszcza się ustawienie sauny: 

o elewacji drewnianej. 
 
1. Wydzierżawiający nie zapewnia przyłączy elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. 
2. Dzierżawca powinien posiadać ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. 
3. Dzierżawca powinien uzyskać wszelkie zgody wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności. 
4. Zakaz umieszczania reklam, za wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością – format 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 100 Gdańsk Brzeźno,  
Na prawo od wejścia nr 

49 
Numer działki: 
226101_1.0034.1 
 

3,75 zł/m2/mc 
netto 

do 30 czerwca 
2020 r. 

 
3,84 zł/m2/mc 

netto 
od 1 lipca 2020 r. 
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5. Dzierżawca musi posiadać umowę na wywóz odpadów. 
 

47/1  

 Działalność – udostępnianie sauny 
 

Dopuszcza się ustawienie sauny: 
o elewacji drewnianej. 

 
1. Wydzierżawiający nie zapewnia przyłączy elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. 
2. Dzierżawca powinien posiadać ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. 
3. Dzierżawca powinien uzyskać wszelkie zgody wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności. 
4. Zakaz umieszczania reklam, za wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością – format 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Dzierżawca musi posiadać umowę na wywóz odpadów. 
 

100 Gdańsk Brzeźno,  
Na prawo od wejścia nr 

47 
Numer działki: 
226101_1.0034.1 
 

3,75 zł/m2/mc 
netto 

do 30 czerwca 
2020 r. 

 
3,84 zł/m2/mc 

netto 
od 1 lipca 2020 r. 

 

 

 

 


