UMOWA POSTOJOWA
NR GMS/ …………………………………………….………... /2020
z dnia …………………………………………….………... roku, zawarta pomiędzy:
Spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-655) przy ulicy Tadeusza Wendy 8, NIP:
851-020-72-24, REGON: 000145052, KRS nr: 0000292505, działającą w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
reprezentowaną przez: Kierownika Portu Jachtowego – Bartosza Stróżewskiego, Zwaną dalej Udostępniającym, a
……………………………………………………………………………………… -

armatorem jednostki „………………………………………………………………………………”, zwanym dalej Korzystającym.

§1
Udostępniający zezwala Korzystającemu na postój jednostki pływającej wskazanej w deklaracji postojowej, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas wynikający z deklaracji postojowej.
§3
1.

Strony ustalają opłatę postojową na kwotę ………………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………)

2.

Opłata postojowa płatna jest z góry gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub przelewem, na podstawie faktury w ciągu 7 dni
od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

3.

Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XV/359/16 z dnia 26
stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z
infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej. Bieżący cennik portu jachtowego stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4.

W przypadku zmiany wysokości opłaty postojowej wynikającej ze zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie
określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej
nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej Udostępniający powiadomi pisemnie Korzystającego o nowej wysokości
opłaty. Opłata w nowej wysokości obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
Korzystający otrzymał powiadomienie.

5.

W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Korzystający może dokonać wypowiedzenia umowy z
zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w terminie
7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamianie opłaty.

6.

Udostępniający zobowiązuje się do umożliwienia odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej przez Korzystającego w
czasie trwania niniejszej umowy poprzez zainstalowane na nabrzeżach słupki zasilające.
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7.

Wszelka korespondencja między stronami będzie wysyłana na adresy wskazane na wstępie umowy. Strony zobowiązują się
powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu. Pismo wysłane do drugiej strony listem poleconym na ostatni znany
adres, dwukrotnie awizowane uważa się za doręczone.

§4

1.

Sposób korzystania z miejsca postojowego oraz obowiązki Korzystającego określone są w regulaminie Portu Jachtowego w
Szczecinie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.

Korzystający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Udostępniającego oddać miejsca postojowego lub jego części do
używania pod jakimkolwiek tytułem.

§5
1. Po zakończeniu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy Korzystający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie
pogorszonym ponad zwykłe zużycie.
§6
1.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Udostępniającego.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Korzystający
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Udostępniający

