
Numer umowy …../2018 /                                                                  …..........................  
                                                                                            (miejsce postojowe)  
zapłacono dnia .................... 

sposób płatności …............. 

 

rozliczenie energii: R/L 

 * karta wjazdowa nr …..... 
                                                                                                

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

UMOWA USTAWIENIA PRZYCZEPY TYPU HOLENDERSKIEGO I JACHTU  
 na terenie Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze  

LATO 2018 + ZIMA 2018/19 
 

Zawarta w dniu …...04.2018 We Wdzydzach, ul. Stolema 1 pomiędzy:  

Podmiotem gospodarczym: 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, 
zwanym dalej Zarządcą 
 
a 
 
Imię i nazwisko: ….................................................................. Adres zamieszkania: …... 
…...................................…................. tel. …....................................... e-mail: …................................ 
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ….............................  zwaną/ym dalej Ustawiającym przyczepę 

zawiera następujące postanowienia: 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest ustawienie przyczepy typu holenderskiego na terenie Stanicy Wodnej PTTK  
Wdzydze.   
1. Przyczepa typu holenderskiego długość …....................    Nazwa jachtu …...............  
 

§ 2 

1. Ustawiający przyczepę zobowiązuje się do zapłaty kwoty ….............................................. (słownie 
….................. ….......................................... za pozostawienie przyczepy typu holenderskiego i jachtu na 
okres sezon letni (od 15 kwietnia 2018 r. do 15 października) oraz zimowanie (od 16 października do 14 

kwietnia następnego roku). Łódź przy kei w cenie ustawienia przyczepy. 

Rozliczenie za energię elektryczną wg licznika …..... . Stan licznika początkowy …..........., stan licznika 
końcowy …............ Do zapłaty …............... 
 
2.  Opłata za ustawienie przyczepy typu holenderskiego  na terenie Stanicy – przy linii brzegowej 

•domek holenderski do 7 m dł. – 2900 zł/rok (ŁÓDŹ przy kei GRATIS!) 

•domek holenderski powyżej 7 m dł. – 3300 zł/rok (ŁÓDŹ przy kei GRATIS!) 

3. Termin wnoszenia opłat: 
- opłata całoroczna do 31.05 
 

mailto:stanica@wdzydze-stanica.pl


4. Ustawiający przyczepę zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów dodatkowych (należy 
dopłacić w recepcji wg cennika na dany rok), 
takich jak opłaty za:  
• Energię elektryczną wg. wskazania licznika i stawek określonych na dany rok - opłata do 15 października 
każdego roku; w przypadku braku licznika ryczałt 300 zł. 
• Postój drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli, quadów itp.);  
• Dodatkowe osoby, które będą przebywać na campingu lub w przyczepie;  
• Namioty turystyczne, baldachimy i inne zadaszenia, konstrukcje itp.;  
• Łodzie, skutery lub inny sprzęt pływający oraz przyczepy do nich o ile umowa nie stanowi inaczej. 

 
5. 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 
Ustawiający przyczepę w/w kwotę wpłaci gotówką, kartą płatniczą w recepcji lub na rachunek bankowy 
Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński 85-366 Bydgoszcz ul. Maciaszka 145 Bank PKO BP I O Bydgoszcz nr   
32 1020 1462 0000 7102 0166 6379 do dnia tj. w pkt. 4 (§ 2) pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy  
z upływem terminu na wnoszenie opłaty. Tytuł przelewu: imię i nazwisko (np. Jan Kowalski, ustawienie 
przyczepy 2018). 
 

§ 4 
Zarządzający w ramach kwoty z § 2 :  

− zezwala Ustawiającemu przyczepę na ustawienie na wyznaczonym stanowisku. Podłączenie do 
kanalizacji, bieżącej wody  oraz prądu (wraz z licznikiem), własnej przyczepy typu „holenderskiego” i 
zagospodarowanie stanowiska zgodnie z określonymi w § 4 założeniami; wykonuje na swój koszt 
Ustawiający przyczepę. 

− zezwala Ustawiającemu przyczepę na pobyt osób w ilości odpowiadającej założeniom danej 
przyczepy holenderskiej; 

− pozwala Ustawiającemu przyczepę na korzystanie z infrastruktury campingu oraz wszystkich 
dostępnych usług i świadczeń w okresie jego otwarcia - camping jest czynny od 15 kwietnia do 15 
października 

− wystawia kartę wjazdową (kaucja 50 zł)na cały sezon dla 1 samochodu (dla jednego stanowiska 
przewidziany jest postój jednego samochodu, za każdy kolejny samochód Ustawiający przyczepę jest 
zobowiązany uiścić opłatę wg cennika (150 zł/sezon)w recepcji campingu i ustawić samochód na 
parkingu);  

− zezwala na pobyt na terenie campingu odwiedzających i gości Ustawiającego przyczepę, pod 
warunkiem: zgłoszenia pobytu gości w recepcji, dokonania stosownych opłat np. za parking, pobyt i 
stosowania się gości do regulaminu; osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie 
Campingu po godz. 22:00; - zabrania się wpuszczania gości własną kartą wjazdową 

− zezwala na przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego (rowery,grille itp.);  

− zezwala Ustawiającemu przyczepę na pobyt  psa pod warunkiem stosowania się do Pkt. 22 
Regulaminu Stanicy 

§ 5 
Założenia zagospodarowania stanowiska: 
- stanowisko może być ogrodzone płotem typu „farmerskiego” o wysokości do1 m;  
- postawienie altanki przed przyczepą musi nastąpić po konsultacji z Podmiotem i zgodnie z określonym 
standardem;  
- postawienie innych elementów trwałych na stawisku musi nastąpić po konsultacji i zgodnie z określonym 



standardem;  
- ze względów estetycznych przyczepa powinna posiadać obudowany dół;  
- Ustawiający przyczepę musi dbać o porządek w obrębie wyznaczonego stanowiska oraz stosować się do 
Regulaminu Stanicy Wodnej PTTK w zakresie jego zagospodarowania i użytkowania.  

§ 6 
Ustawiający przyczepę zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania do Regulaminu Stanicy.  

 

§ 7 
Teren Stanicy Wodnej jest monitorowany, posiada systemem szlabanów na karty magnetyczne oraz jest 
nadzorowany przez cały rok , a po sezonie dodatkowo brama główna jest zamknięta.  
Jednak Zarządca  nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikające z działalności 
przyrody, aktów wandalizmu, włamania, kradzieży lub jakiejkolwiek innej szkody powstałej na mieniu 
Ustawiającego przyczepę.  Zarządca posiada ubezpieczenie z tyt. odpowiedzialności cywilnej w firmie 
ubezpieczeniowej UNIQA i wszelkie roszczenia należy zgłaszać w tej instytucji. 
 

§ 8 
Zarządca  bezwzględnie zabrania Ustawiającemu przyczepę wynajmowania przyczepy typu„holenderskiego” 
osobom trzecim oraz użyczania przyczepy celem uzyskania korzyści majątkowej. W przypadku 
niezastosowania się do tego paragrafu Zarządzający  zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z 
Ustawiającym przyczepę w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu poniesionych już kosztów.  
 

§ 9 
Po wygaśnięciu umowy Ustawiający przyczepę zobowiązany jest zabrać przyczepę ze stanowiska lub 
przedłużyć umowę na kolejny okres czasu, za obopólną zgodą Ustawiającego przyczepę i Zarządcy.  
 

§ 10 
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.  

 
 

Ustawiający przyczepę, którzy nie podpiszą niniejszej umowy nie mają prawa do pobytu i korzystania z 
campingu. 
 

§ 11 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

          USTAWIAJĄCY PRZYCZEPĘ                                                                                ZARZĄDZAJĄCY 

 


