
Numer umowy .../2018 /                                                                  L: P .../...   Z: …  
                                                                                       (miejsce postojowe)  
zapłacono dnia .................... 

sposób płatności …............. 

 
 * karta wjazdowa nr ….... 
                                                                                                

                Stanica Wodna PTTK Wdzydze, ul. Stolema 1  
                                      e-mail: stanica@wdzydze-stanica.pl 
 

UMOWA O POSTÓJ SEZONOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH 
 W PORCIE Stanica Wodna PTTK Wdzydze  

LATO 2018 + ZIMA 2018/19 
 

zawarta w dniu … .04.2018 pomiędzy:  

Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński ul. Maciaszka 145 85-366 Bydgoszcz NIP 967 036 02 83 
reprezentowanym przez Zbigniewa Galińskiego -dzierżawca Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze  
tel. kom. 669 331 114 , 058 686 12 15  e-mail: stanica@wdzydze-stanica.pl , zwaną/ym dalej Zarządzającym 
 
a 
 

Imię i nazwisko: …................................... Adres zamieszkania: …... …...................................…................. tel. 
…....................................... e-mail: …................................ legitymującą/cym się dowodem osobistym nr 
….............................  zwaną/ym dalej Armatorem 

 

oraz  

zawiera następujące postanowienia: 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest postój następujących jednostek pływających w porcie : Stanica Wodna PTTK 
Wdzydze 

Rodzaj jednostki: jacht żaglowy  łódź motorowa,             statek pasażerski * 

1. Nazwa …................                          nr rej    ….........                  dł. kadłuba  ….......... 

§ 2  

1. Ustala się termin postoju od dnia 15 kwietnia 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. - „LATO” 

oraz od dnia 16.10 2018 do dnia 14.04.2019 - „ZIMA” 

2. Armator  wnosi opłatę  za: 

 postój jachtu w  sezonie …....   oraz za prąd …... 

- LATO = 700 zł 

- LATO + ZIMA HANGAR 700 zł + 700 zł = 1400 zł 
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- LATO + ZIMA TEREN 700 zł + 400 zł = 1100 zł 

- ZIMA – HANGAR = 700 zł 

- ZIMA – TEREN  = 400 zł 

- PRĄD RYCZAŁT – 50zł/sezon/jednostka 

za cały okres postoju wszystkich wymienionych wyżej jednostek opłata wyniesie: …..... zł 

słownie: ….. złotych  

3. Termin wnoszenia opłat: 

LATO – 31.05. danego roku 

ZIMA 15.10. danego roku  

W przypadku wpłaty na raty lub po tym terminie opłata wynosi + 100 zł 

4. Dopuszcza się stacjonowanie jachtów przeznaczonych do czarterowania, opłata wówczas za LATO jest 
wyższa o kwotę ryczałtu 150 zł /jacht (obsługa klientów, wydawanie kluczy, parkowanie aut, obsługa 
portowa itp.) 

5. Dla armatorów korzystających z opcji LATO + ZIMA upust 80 zł pod warunkiem zapłaty w terminie 
wyszczególnionym w pkt.3 

 
6. Armator w/w kwotę wpłaci gotówką w recepcji, kartą płatniczą lub na rachunek bankowy  
Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński Bydgoszcz ul. Maciaszka 145  Bank PKO BP I O Bydgoszcz nr 
32 1020 1462 0000 7102 0166 6379  do dnia 31 maja danego roku pod rygorem rozwiązania niniejszej 
umowy z upływem terminu na wnoszenie opłaty. 
 

7. Rozwiązanie umowy z powodu niewpłacenia w terminie opłaty spowoduje obowiązek uiszczenia przez 
Armatora ceny umownej w kwocie 100,- PLN za każde stanowisko. 

 
8. W związku z nowym Prawem wodnym (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. określająca Prawo wodne 

obowiązujące od 01.01.2018 r. wprowadzające opłaty tzw. podatek denny od wody zajętej na cele 
rekreacyjne) zastrzegamy możliwość podwyższenia opłaty po otrzymaniu stosownych decyzji z jednostki 
Wody Polskie zajmującej się realizacją w/w ustawy o wysokości nałożonych podatków. Armator 
zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty. 

§ 3  

1. Umieszczenie jednostek w porcie może nastąpić po wpłacie powyższej kwoty na rachunku Zarządcy. 

2. Armator oświadcza, że w czasie postoju w porcie jednostka będzie ubezpieczona przez Armatora.  
OC Kierownika jachtu, NW załogi, Jacht Casco i rzeczy załogi (właściwe podkreślić). Dla jachtów 
ubezpieczonych przewiduje się rabat handlowy w wysokości 5 % pod warunkiem opłaty w terminie 
przewidzianym w & 2 pkt 3 …................................. (nr polisy) 

3. Armator  oświadcza, że osobiście zapoznał się z  treścią regulaminu przystani oraz stanicy wodnej. 

4. Armator zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z niewłaściwych manewrów jednostki.  



5. Armator odpowiada za właściwe cumowanie jachtu, odpowiednie zabezpieczenie jachtu przy kei oraz 
podczas postoju na zimę. 

§ 4 

 Zarządca w ramach w/w zapłaty udostępnia nieodpłatnie slip do wodowania jednostek (2xsezon bez 
użycia bramownicy). 

 Niniejsza umowa nie obejmuje opłat za pobyt osób na tych jednostkach poza limit związany z ilością koi 
oraz usług dodatkowych, za które to zobowiązania należy uiścić opłatę wg  cennika w recepcji. 

 Zarządca na czas objęty umową gwarantuje miejsca postojowe dla wszystkich w/w jednostek na 
przystani. 

 Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. W sytuacjach szczególnych na polecenie 
bosmana  załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju.  W przypadku 
braku kontaktu z załogą bosman  może dokonać  przecumowania jednostki w inne miejsce. 

 Nie przewiduje się możliwości odstąpienia miejsc osobom trzecim oraz postoju innych jednostek niż 
podane w niniejszej umowie. 

 W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej  
Ustawiającemu łódź przysługuje:  
• Stanowisko przy boi lub pomoście wystarczające do postawienia ilości łodzi wynikających z & 1;  
• Pobyt osób w liczbie dostosowanej do wielkości łodzi;  
• Karta wjazdowa dla 1 samochodu - dla jednego jachtu przewidziany jest postój jednego samochodu, za 
każdy kolejny samochód armator jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 150 zł/sezon w recepcji stanicy 
oraz ustawić samochód na parkingu;  
• Pobyt  psa - pod warunkiem stosowania się do Pkt. 22  Regulaminu Stanicy;  
• Korzystanie z infrastruktury, świadczeń i usług przewidzianych w Stanicy w okresie jej otwarcia. 
• Pobyt na terenie Stanicy odwiedzających i gości armatora, pod warunkiem: zgłoszenia pobytu gości w 
recepcji, dokonania stosownych opłat np. za parking, pobyt itp. i stosowania się gości do regulaminu; osoby 
niezameldowane nie mogą przebywać na terenie stanicy po godz. 22:00  - zabrania się wpuszczania gości 
własną kartą wjazdową 
7.Teren Stanicy Wodnej jest monitorowany, posiada  szlaban na kartę magnetyczną i wrzutnik na monety 5 
zł oraz jest nadzorowany przez cały rok  a po sezonie dodatkowo brama główna jest zamknięta.  
Jednak Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikające z 
działalności przyrody, aktów wandalizmu, włamania, kradzieży lub jakiejkolwiek innej szkody powstałej na 
mieniu armatora. Zarządzający posiada ubezpieczenie z tyt. odpowiedzialności cywilnej w firmie 
ubezpieczeniowej UNIQA i wszelkie roszczenia należy zgłaszać w tej instytucji. 
 

§ 5 
Sprawy sporne będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy  właściwy dla siedziby Zarządcy. Jakiekolwiek zmiany w 
umowie wymagają formy pisemnego aneksu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     
 

§ 6  
Zarządca zastrzega, iż jednostka zawarta w umowie przejdzie w posiadanie zarządcy stanicy w wypadku 
kiedy pozostawiona będzie na okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia tejże umowy bez jej przedłużania i 
wnoszenia przez armatora opłaty z tym związanej.  

                           ARMATOR                                                                                                  ZARZĄDZAJĄCY 

 


