
Umowa użytkowania

zawarta w dniu ……………………………………….. w Szeligach k/Ełku pomiędzy:

Firmą Usługową „TRIP”, Szeligi 1, 19-300 Ełk, reprezentowaną przez ………………………….

zwaną dalej Użyczającym,  a ……………………………………………………………………………………………………….

zam.…………………………………………………………………………………………………
legitymującą/ym się dow. os.………………….................Numer PESEL ……………………..

zwanym dalej Użytkownikiem.

§ 1

Przedmiotem użytkowania jest dom Masuria 1 lub Masuria 2 , składający się z ……. izb 
mieszkalnych dla maksymalnie 8 osób lub maksymalnie 10 osób  dorosłych wraz z terenem 
znajdującym się na posesji Użyczającego.

§ 2

Umowę zawiera się na okres od dnia ……………….. od godz.16.00 do dnia ………………… 
do godz.11.00. Strony zgodnie postanawiają, iż Użyczający może rozwiązać Umowę przed 
upływem tego terminu  za  dwutygodniowym wypowiedzeniem,  jeśli   zawarto  ją  na okres 
dłuższy niż miesiąc. 

§ 3.

Wraz z upływem terminu określonego w paragrafie poprzednim Użytkownik zobowiązuje się 
zwrócić przedmiot użytkowania bez dodatkowych wezwań i w stanie nie pogorszonym..W 
przypadku opóźnienia  w zwrocie  przedmiotu  umowy Użytkownik  zobowiązany będzie  do 
zapłacenia Użyczającemu kary umownej (art. 482 KC) w wysokości 1000,00 PLN (słownie: 
jeden tysiąc  złotych)  za każdy dzień opóźnienia.  Kara  umowna przysługuje  za  sam fakt 
opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy, niezależnie od poniesienia szkody.

§ 4.

Użytkownik potwierdza,  że odebrał  przedmiot umowy określony w  § 1,  stan jego jest mu 
znany oraz, że jest on zdatny do użytku i nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Obiekt i 
należąca do niego działka gruntu mogą być udostępnione tylko dla tej  ilości  osób,  która 
została wcześniej  zgłoszona.  W przypadku nie dotrzymania warunków dotyczących ilości 
osób  w  obiekcie  Użyczający  zastrzega  sobie  prawo  natychmiastowego  wykwaterowania 
gości, bez konieczności wcześniejszego wezwania.

§ 5.



Użytkownik  zapewnia,  że  będzie  używał  przedmiot  użyczenia  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem i nie będzie go oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim. Nie może 
także dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz 
estetyka pomieszczeń domu i jego otoczenia, nie mogą być oddane w stanie pogorszonym w 
porównaniu do stanu w jakim był dom przekazany Użytkownikowi.

                                                                                           § 6.

1. Wynagrodzenie za używanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości …….  za 
dzień  (słownie:…………),  zwierzęta  płatne  dodatkowo  (….pln/dzień).  W  cenę 
wynajmu wliczone jest zakwaterowanie w ………pokojach z łazienkami na piętrze, 
pokoju  na  poddaszu,  korzystanie  z  salonu  na  parterze.  Pełen  dostęp  do  kuchni, 
jadalni,  salonu,  wyposażenie  obiektu,  energia  elektryczna,  bielizna  pościelowa, 
ręczniki,  dostęp  do Internetu,  możliwość  korzystania  z  grilla,  kręgu  ogniskowego, 
rowerów  oraz  przynależnego  domowi  terenu  o  powierzchni  ok.  …...  Dostawki  i 
łóżeczka dziecięce płatne są dodatkowo  zgodnie z informacją zawartą na stronie 
internetowej.

2. Użytkownik  może  odpłatnie  korzystać  z  łódki  wędkarskiej  Solar  360  
zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 (szczegóły na str. 5) do umowy, 
który stanowi integralną część umowy.

3. Wynagrodzenie  płatne jest w następujący sposób:

a) 40% kosztów pobytu pobierane jest w postaci opłaty rezerwacyjnej .

b) 60% kosztów pobytu pobierane jest w dniu przyjazdu przed wydaniem kluczy.

3.  Kwota  wpłaconej  opłaty  rezerwacyjnej  zostanie  zaliczona  na  poczet  całkowitego 
wynagrodzenia. 

4.  Użyczający po otrzymaniu kwoty wynagrodzenia wystawi Użytkownikowi fakturę VAT 
lub potwierdzenie wpłaty dla osób fizycznych.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Użyczający będzie naliczał odsetki ustawowe.

§ 7.

1. Użytkownik, w chwili odbioru domu, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej 
w wysokości ………. (słownie: ……………). 

2. Kaucja  gwarancyjna  podlega  zwrotowi  Użytkownikowi  niezwłocznie  po  oddaniu 
domu.

3. W przypadku zaistnienia szkód, kaucja będzie wykorzystana na ich pokrycie. Jeżeli 
kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Użytkownik zobowiązuje się 
do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu.



                                                                                         § 8.

Użytkownik oraz jego Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszych zasad:

a) Doba zaczyna się w dniu przyjazdu o godz.16:00, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu.

b) Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna od 
godz.22/00 do 7/00) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych. 

c) Użytkownicy  zobowiązani  są  do  zachowania  należytej  staranności  związanej  z 
zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. 

d) Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie 
użytkowanej nieruchomości z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.  

e) W przypadku uwag i zastrzeżeń odnośnie poziomu usług, urządzeń ,wyposażenia, 
czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Użyczającego.

f) Użyczający nie  ponosi  odpowiedzialność  za  mienie  wartościowe  pozostawione  w 
pokojach  lub  pomieszczeniach  obiektu,  w  szczególności  takiego  jak wartości 
pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamieni szlachetnych, dokumenty, zbiory 
numizmatyczne, dzieła sztuki lub innych przedmiotów o charakterze wartościowym, 
zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.  Parking jest parkingiem niestrzeżonym, 
a Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub 
mienia tam pozostawionego. 

g) W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, cygar i fajki.

h) Dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domu, podczas całego 
okresu trwania wynajmu, należy do Użytkownika.

i)    Użyczający  zastrzega  sobie  prawo do  usunięcia  osób zakłócających  w rażący 
sposób wypoczynek innym Gościom.

j)    Woda znajdująca się w kranach jest wodą do celów sanitarnych i nie nadaje się do 
spożycia.  Spożywanie  wody  może  odbywać  się  na  własną  odpowiedzialność 
Użytkowników.

k) Pokój  na  poddaszu  jest  udostępniony  na  życzenie  Użytkownika  i  na  jego 
odpowiedzialność.

§ 9.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Użyczającego za szkody wyrządzone z 
jego winy w obiekcie i  przynależnym do obiektu inwentarzu oraz zobowiązuje się pokryć 
szkody na miejscu ich wyrządzenia lub w przypadku większych szkód – w terminie 7 dni od 
daty zakończenia użytkowania. 

§ 10.

Użyczający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  prawnej  za  niewłaściwe  korzystanie  z 
urządzeń obiektu i jego wyposażenia przez Użytkownika i jego Gości.

§ 11.

Nie uważa się za wadliwe wykonanie umowy sytuacje wynikające z okoliczności, za które 
strony nie odpowiadają (warunki atmosferyczne, siły wyższe, strajki,  decyzje państwowe i 
administracyjne, itp.)



§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 13.

Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą email (czas odpowiedzi 
do 14 dni roboczych W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed Sądem Rejonowym 
w Ełku.                             

                                                                       § 15.

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

…………………………………………. ………………………………………

       Użytkownik Użyczający



                                                             ZAŁĄCZNIK nr 1

1. Goście w trakcie pobytu mają możliwość  odpłatnego korzystania z czteroosobowej łodzi 
Solar360,posiadającej niezbędne certyfikaty CE oraz PRS kat. CD ,wyposażonej w relingi 
(4szt.) ,ucha cumownicze(3szt.),wiosła (2szt.) knag na dziobie, windy kotwiczną, pokrowiec 
portowy. Elementem wyposażenia łodzi jest również ręczny wózek do jej transportowania z 
terenu posesji nad brzeg jeziora.
2. Odpłatność za użytkowanie łódki wynosi …. pln  (dziennie bez silnika) i akumulatora lub 
….. pln (dziennie z silnikiem i akumulatorem). Użytkownik na początku pobytu deklaruje ilość 
dni, w których będzie korzystał z łodzi i opłaca koszt z góry.
3. Stan łódki jest Użytkownikowi znany oraz potwierdza on, że jest ona zdatna do użytku i nie 
ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
4. Łódź jest wyposażona w dwa kapoki ratownicze i dwie kamizelki asekuracyjne. Należy je 
zakładać przy każdorazowym korzystaniu przez gości z łódki. Maksymalnie jednorazowo na 
łodzi mogą się znajdować cztery osoby. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z łódki 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Korzystanie z łódki dopuszczalne jest tylko w porze dziennej. Po zakończeniu pływania, 
Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo do wyciągnięcia jej na brzeg 
przetransportowanie na dołączonym do łodzi wózku na zamykaną część posesji VillaMasuria
6. Wchodzenie do łodzi dopuszczone jest boso lub w  obuwiu przystosowanym do 
poruszania się na łodzi.
7. Korzystając z łodzi należy pamiętać o zasadach obowiązujących na akwenach wodnych.
8. Należy pamiętać również o zasadach wskazanych przez WOPR a dotyczących 
korzystania ze sprzętu pływającego:
- Naucz się prowadzić łódź i upewnij się , że jest ona w dobrym stanie.
- Sprawdź warunki pogodowe i pamiętaj o ich zmienności.
- Sprawdź czy na łodzi jest sprzęt ratunkowy.
- Noś kamizelkę asekuracyjną.
- Przed wyjściem na wodę upewnij się, dokąd się wybierasz.
- Nie przeładowuj łodzi osobami i sprzętem.
- Przestrzegaj przepisów na wodach i bez potrzeby nie zbliżaj się łodzią do osób w wodzie.
9. Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
10.Zabronione jest spożywanie alkoholu na łodzi i palenie papierosów, cygar lub fajki. Osoba 
kierująca łodzią  nie może być pod wpływem alkoholu.
11.Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika na akwenie wodnym, 
w szczególności nie odpowiada za brak pozwolenia na połów ryb oraz brak Karty 
mWędkarskiej.
12.Użytkownik otrzymuje kopię dowodu rejestracyjnego łodzi na wypadek kontroli na 
akwenie wodnym.
12.Po każdym użytkowaniu łódka powinna być umyta zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz.Za pozostawienie łódki bez umycia, Użyczający pobierze od Użytkownika opłatę w 
wysokości 100pln (słownie: sto złotych).
13.Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia oraz zmiany wyposażenia łodzi vs. stan łodzi w 
momencie oddania jej w użytkowanie odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

                  UŻYCZAJĄCY                                                                                  UŻYTKOWNIK


