ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W USTCE SP. Z O.O.
DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI NA WODZIE – SEZON ŻEGLARSKI 2022
1.Nazwa jednostki: ___________________________________________________________________
2.Numer rejestracyjny: _________________ 3.Długość i szerokość jednostki: ________mb i ______ mb
4.Właściciel:___________________________________________________________________________,
adres:________________________________________________________________________________,
Tel./fax:__________________________________, E-mail:_____________________________________
5.Dane do faktury: (jeżeli inne niż w pkt 4)
Osoba/podmiot:________________________________________________________________________,
adres:________________________________________________________________________________
PESEL (osoba fizyczna) / KRS (firma) / NIP:(podkreślić właściwe i wpisać dane)
_________________________________
Deklarowany okres postoju: od _________________ do _________________
Deklarowany okres rozliczeniowy: dobowy/miesięczny/kwartalny/roczny
Jeżeli opłata kwartalna - deklaracja opłaty 2 kwartałów z góry: TAK/NIE
Na jednostce prowadzona jest działalność komercyjna: TAK/NIE
Deklaracja postoju przyczepy podłodziowej na placu portowym: TAK/NIE
Warunki postoju:
1. Deklarowana opłata za postój jednostki na wodzie (zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat portowych i opłat za usługi
świadczone w Porcie Morskim Ustka):

Opłata portowa: w wysokości:
……………………zł/………………………

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.



Rabat 20% za opłacenie 2 kwartałów z góry: TAK/NIE, w wysokości:

……………………zł/ sezon



Opłata za postój przyczepki podłodziowej:

……………………zł/sezon

Opłaty naliczane są za każdy rozpoczęty zadeklarowany okres postoju.
Opłata miesięczna naliczana jest za dany miesiąc kalendarzowy.
Opłata kwartalna naliczana jest za trzy miesiące kalendarzowe.
Opłaty naliczane są z góry i należy je wnosić zgodnie z terminem widniejącym na fakturze, na konto 24 9315 0004
0016 4786 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Ustce.
W przypadku braku wpłaty w terminie widniejącym na fakturze, jednostka traci prawo postoju w marinie
jachtowej.
Po upływie zadeklarowanego okresu postoju, jednostka winna być niezwłocznie usunięta z zajmowanego miejsca.
W przypadku pozostawienia jednostki naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości opłaty dobowej dla danego
typu jednostki, za każdą rozpoczętą dobę postoju.
Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., nie prowadzi dozoru jednostek, w związku z czym nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzież jednostki lub jej wyposażenia. Opieka i nadzór nad jednostką
spoczywa na jej właścicielu, zaleca się ubezpieczenie jednostki.
Warunkiem otrzymania miejsca postoju na wodzie jest uregulowanie wcześniejszych zobowiązań w stosunku do
ZPMU.

Oświadczenia osoby deklarującej postój jednostki w Porcie Ustka:
1. Zapoznałam/em się z Taryfą opłat portowych i opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka, obowiązującą od
dnia 01.02.2022r.
2. Zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu mariny jachtowej w Porcie Morskim Ustka.
3. Posiadam ubezpieczenie OC jednostki.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów bezpieczeństwa, wystawienia paragonu,
faktury oraz ewidencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr
101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
Miejsce postoju: miejsce wskazane przez pracownika ZPMU nr: ………………

……………………………………………………………
Data i podpis (imię i nazwisko, czytelnie)

……………………………………………………………
Podpis pracownika ZPMU

