
Zarządzenie nr 3/2021 

Dyrektora Centrum Sportów Wodnych W Dąbkach 

z dnia 11 lutego 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie z dnia 15.01.2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach 

Na podstawie Uchwały nr II.11.2018 Rady Gminy Darłowo w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach” zarządzam, co 

następuje. 

§ 1. 

Zmienia się Regulamin Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, stanowiący załącznik nr 1 

oraz Wzór umowy świadczenia usług stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2019 

Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia 15 stycznia 2019 r.  

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Centrum Sportów Wodnych otrzymuję następujące brzmienie: 

Usługi podstawowe 

USŁUGA CENA 

Cumowanie do 1 godziny. bezpłatnie 

Cumowanie do 5 godzin 

do 7,0 mb 6.00 zł 

powyżej 7 mb 7.00 zł 

powyżej 9 mb 8.00 zł 

do 7 mb 15.00 zł 

powyżej 7 mb 20.00 zł 



powyżej 9 mb 30 zł 

Cumowanie za miesiąc - jacht 

żaglowy/motorowy - dotyczy 

rezydentów związanych 

umowami 

 
Sezon wysoki  

(1.05 – 30.09) 

Sezon niski 

(1.03-31.04 i 1.10 – 30.11) 

do 7 mb 160.00 zł 110 zł 

powyżej 7.0 

mb 
210.00 zł 160 zł 

powyżej 9 mb 310.00 zł 250 zł 

Cumowanie za miesiąc - łódź 

wiosłowa/ponton -dotyczy 

rezydentów związanych 

umowami 

do 3,5 mb 120 zł 80 zł 

W miejscach postojowych zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej typu 

wypożyczalnia łodzi/skuterów 

Opłaty dla członków załóg łodzi stacjonujących na przystani CSW 

Postój samochodu członków 

załogi 

dzień 10 zł 

Opłata za korzystanie z 

przystani 

Ryczałt/osoba/dzień (opłata 

za śmieci, WC, prysznic) 

15 zł 

Postój przyczepy podłodziowej 

miesiąc 50,00 zł 

tydzień 15,00 zł 

Slipowanie - jacht 

żaglowy/motorowy/łódź 

wędkarska 

1 szt. 15,00 zł 

Karnet -10 

slipowań 

120,00 zł 



Wodowanie/wyciąganie jachtu 

przy pomocy dźwigu: 

dźwig 150,00 zł 

Zimowanie na wolnym powietrzu 

Dotyczy rezydentów związanych 

umowami / za miesiąc 

do 7 mb 80,00 zł 

powyżej 7 mb 100,00 zł 

powyżej 9 mb 130,00 zł 

Usługi dodatkowe 

Ogłoszenie do formatu A4 na 

tablicy ogłoszeń 

14 dni 30,00 zł 

Wyłożenie ulotek reklamowych w 

stojaku na ulotki 

14 dni 30,00 zł 

Wynajem sali dydaktycznej 1 h 50,00 zł 

Parkowanie samochodu 

1 h 5,00 zł 

1 dzień 30,00 zł 

Prysznic 5 min. 5.00 zł/osoba 

Tankowanie wody na jacht 

do 100 l. 5 zł 

100- 300 l. 10 zł 

Rejsy wycieczkowe po jeziorze Bukowo m/s "Milka" 

Bilet normalny 1 os. 20,00 zł 

Bilet ulgowy – emeryci i renciści 1 os. 18,00 zł 

Bilet ulgowy – uczniowie i 

studenci 

1 os. 18,00 zł 

Grupy powyżej 15 osób. 1 os. 16,00 zł 

Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego 

Rower wodny duży 1 h 30,00 zł 



Rower wodny mały 1 h 15,00 zł 

Kajak 1 os. / Deska SUP 1 h 12,00 zł 

cały dzień 40,00 zł 

Kajak 2 os. 

1 h 15,00 zł 

cały dzień 50,00 zł 

Łódź motorowa - silnik 6KM 

Pierwsza 

godzina 

60,00 zł 

Druga godzina 50,00 zł 

 

Łódź żaglowa 

2 pierwsze 

godziny  

50 zł 

każda kolejna 

godzina  

20 zł 

Cały dzień  120 zł 

Sternik 1 h 40 zł 

Rower 

1 h 5,00 zł 

Cały dzień 20,00 zł 

Szkolenia i kursy  

Patent motorowodny 590 zł* czas szkolenia 2-3 dni 

Patent żeglarski *800 zł* czas szkolenia 7-9 dni 

*do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu, który wynika z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 

2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Koszt egzaminu dla osoby dorosłej wynosi 250 zł, uczniowie oraz studenci do 

26. roku życia mają 50% zniżkę na podstawie ważnej legitymacji. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Centrum Sportów Wodnych otrzymuje następujące brzmienie: 

WZÓR UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI  

 

 

UMOWA UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA                    

DO CUMOWANIA  

nr CSW/        /2021 

 



 

zawarta w dniu ………………. w Dąbkach pomiędzy: 

Gminą Darłowo - Centrum Sportów Wodnych  

z siedzibą w Dąbkach, przy ul. Dąbkowickiej 7, 76-156 Dąbki, NIP: 499-067-63-41 

reprezentowanym przez: Marcelego Lichacego - Dyrektora Centrum Sportów Wodnych  

zwanymi w dalszej części CSW. 

a  

Panem ………… 

Zamieszkałym ……………….. przy ul ………………… w ……………,  

PESEL  

Telefon kontaktowy:  

zwanym w dalszej części umowy Użytkownikiem   

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie miejsca postojowego do cumowania dla: 

 

typ/model:  

nazwa :  

numer rejestracyjny:  

długości pokładu:  

szerokości pokładu:  

  

 

na przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przy ul. Dąbkowickiej 7. 

§2 

WARUNKI UMOWY 

 

1. Niniejszą umowę zawarto na czas określony …………………………….. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia jachtu/motorówki niezwłocznie po ustaniu 

umowy jednak nie później niż w terminie 3 dni liczonym od dnia wygaśnięcia lub 

wypowiedzenia umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w punkcie poprzedzającym, CSW 

przysługuje prawo do usunięcia jachtu/motorówki z miejsca postojowego i przekazania 

odpowiedniemu podmiotowi na przechowanie na koszt i ryzyko Użytkownika. 

Wydanie Użytkownikowi dokumentów uprawniających do odebrania jachtu/motorówki 

od przechowawcy nastąpi wyłącznie po zwróceniu CSW kosztów usunięcia oraz 



oddania na przechowanie. 

4. W przypadku pozostawania jachtu/motorówki Użytkownika na przystani CSW, bez 

wymaganego tytułu prawnego, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 

tytułem bezumownego korzystania z miejsca postojowego w wysokości określonej w 

cenniku Centrum. 

 

§3 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do używania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie                 

z jego przeznaczeniem i właściwościami, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także 

w sposób niezakłócający działalności użytkowników sąsiadujących. 

2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu 

Przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach oraz obowiązującego cennika opłat, 

który znajduje się na stronie internetowej www.csw.gminadarlowo.pl. 

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Użytkownika jest on zobowiązany odpowiednio do dokonania 

naprawy na własny koszt lub do pokrycia szkody. 

4. Użytkownik nie jest uprawniony do oddania przedmiotu niniejszej umowy osobom 

trzecim bez zgody CSW. 

5. Użytkownik jest zobowiązany do oddania przedmiotu niniejszej umowy po 

zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 

6. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za swoje mienie w czasie wyłączenia 

jednostki z eksploatacji (stacjonowanie na lądzie) jak i w czasie sezonu, gdy jednostka 

zacumowana jest na wodzie. 

 

§4 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI  CSW 

 

1. CSW zobowiązuje się wydać Użytkownikowi przedmiot niniejszej umowy określony 

w § 1 umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim 

stanie przez cały czas trwania umowy. 

2. CSW zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu 

najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z umową. 

3. CSW zapewni Użytkownikowi dostęp do toalet znajdujących się na terenie przystani w 

godzinach pracy przystani.  

4. CSW jest uprawniony do oddania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim na czas 

nieobecności Użytkownika. 

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z parkingu przy CSW (parking może być 

czasowo wyłączany z użytkowania). 

6. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej typu wypożyczalnia łodzi lub 

skuterów. Prowadzenie kursów, szkoleń, komercyjnych rejsów wymaga każdorazowo 

zgody CSW. 

7. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody CSW używać loga i nazwy Centrum Sportów 

Wodnych. 

http://www.csw.gminadarlowo.pl/


 

§5 

OPŁATA 

 

1. Użytkownik zobowiązuje się dokonać zapłaty za usługę będącą przedmiotem umowy 

………………. brutto (słownie: ………………….) za każdy pełny miesiąc, przelewem 

na rachunek bankowy BBS : 60 8566 0003 0115 2478 2000 do 15-go każdego miesiąca. 

W tytule należy wpisać numer umowy. 

2. Zapłata po terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 

CSW. 

4. Uiszczona przez Użytkownika zapłata w pierwszej kolejności zaliczona zostanie na 

poczet odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 2. 

5. CSW zastrzega sobie prawo podwyższenia opłat. W takim przypadku Użytkownik 

otrzyma cennik z nowymi stawkami opłat. Użytkownik może wypowiedzieć umowę               

w terminie miesięcznym od daty otrzymania nowego cennika. 

6. Użytkownik upoważnia CSW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

faktury. 

 

§6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. CSW służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

terminów wypowiedzenia, w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika jego 

obowiązków określonych w § 5 umowy. 

2. W razie rozwiązania umowy, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 

przedmiotu niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.  

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Regulaminu Przystani Jachtowej Centrum Sportów Wodnych oraz 

kodeksu cywilnego. 

3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przystani Jachtowej CSW, jego 

treść jest mu znana oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulacji w nim zawartych. 

4. Użytkownik jest zobowiązany poinformować CSW na piśmie o każdej zmianie adresu 

do doręczeń, pod rygorem uznania, iż nastąpiło prawidłowe doręczenie przesyłki pod 

adres Użytkownika wskazany w umowie. 

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