Zafqcznik nr 18 - Wzor umowy uzytkowania obwodu rybackiego.

Umowa uzytkowania obwodu rybackiego Nr

zawarta w dniu
Pahstwowym

r. w
Gospodarstwem

pomi^dzy:

Wodnym

Wody

reprezentowanym przez

Polskie

,

z siedzibq w

,

zwanym dalej PGW WP,
w

osobie:

dziatajqcej

na podstawie Upowaznienia

,

zwany dalej PGW WP,
a
imiQ

ojca:

zamieszkatym/g

,
posiadaj^cym/cq

PESEL:

oraz numer NIP:

osobistym seria

numer

legitymujqcy SIQ dowodem

Nr

zwanym dalej Uzytkownikiem,
0 nastQpujqcej tresci:
lub
z

siedzibg:

posladajqcym numer NIP

, numer REGON

,
, numer KRS

reprezentowanym przez:

1

2
zwanym dalej Uzytkownikiem,

wytonionym w postQpowaniu konkursowym ogtoszonym w dniu
z ofertq z dnia

r., zgodnie

r..

1

o nast^pujqcej tresci:

§1.
1. Przedmiotem umowy jest obwod rybacki
2. PGW WP, na podstawie art

ustawy
)

uzytkowanie

na

zasadach

oraz

(Dz. U. z

przeprowadzonego

okreslonych

w

niniejszej

, oddaje
umowie

obwod

w

rybacki

, ustanowiony Rozporzqdzeniem
z dnia

w sprawie ustanowienia obwodow rybackich na

publicznych srodlqdowych wodach powierzchniowych ptyngcych, obejmujqcy wody:

a Uzytkownik obwod ten przyjmuje na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
3. Powierzchnia wod zasadniczego obwodu rybacklego opisana w operacie rybackim
wynosi

ha.

§2.
1. Oddanie

w

uzytkowanie

nast^puje

r. do dnia

na

okres

lat,

tj.

od

dnia

r.

2. Przekazanie obwodu nastqpi na podstawie protokotu przekazania do uzytkowania
zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zatqcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§3.
1. Za prawo rybackiego uzytkowania obwodu rybackiego, o ktorym mowa w § 1,
Uzytkownik

zobowiqzany

jest

ptacic

PGW

WP

optatQ

rocznq

2. Stawka opfaty rocznej, zgodnie z przedtozonq ofertg/wnioskiem wynosi rownowartosc
za 1 hektar. Zmiana sredniej ceny skupu zyta oraz stawki podatku
VAT nie wymaga aneksu do umowy.
3. W optatQ wliczony jest podatek VAT wg stawki okreslonej w ustawie o podatku od
towarow
i ustug.
4. OptatQ, o ktorej mowa w ust. 1 Uzytkownik b^dzie uiszczat z gory kazdorazowo na
podstawie faktury wystawionej przez PGW WP, w terminie 21 dni od jej wystawienia.
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Uzytkownik zobowiqzuje si^ do zaptaty naleznosci, na rachunek bankowy PGW WP
wskazany na fakturze.
5. Wysokosc optaty rocznej, w kazdym kolejnym roku obowiqzywania umowy, b^dzie
uzalezniona od sredniorocznej wartosci skupu jednego (1) dt zyta ustalonej na
podstawie na podstawie komunikatu Prezesa Gtownego Urz^du Statystycznego,
ogtaszanego w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w
terminie do dnia 20 pazdziernika roku poprzedzajqcego rok podatkowy.

ZAPIS DO ZABEZPIECZENIA W FORMIE WEKSLA IN BLANCO:
§4
1. Uzytkownik w celu zabezpieczenia zaptaty wszystkich naleznosci pieni^znych sktadajqcych
siQ na optatQ rocznq oraz zabezpieczenia corocznych naktadow rzeczowo- finansowych na
zarybienia sktada w dniu podpisania umowy zabezpieczenie przedmiotowej umowy w
formie dwoch weksli in bianco opatrzonych klauzulq bez protestu z por^czeniem
wekslowym. Wraz z wekslami, Uzytkownik sktada pisemne oswiadczenie: zgoda na
udzielenie przez wspotmatzonka por^czenia zobowiqzania wekslowego in bianco lub o nie
pozostawaniu w zwiqzku matzenskim lub o nie pozostawaniu we wspolnosci majqtkowej
matzehskiej, stosownie do sytuacji matzenskiej por^czyciela.
2. PGW WP moze wypetnic kazdy z

weksli w stosownym czasie, wpisujqc sum^

odpowiadajqcq zadtuzeniu Uzytkownika na dzien wypetnienia weksia i opatrzyc weksel
terminem zaptaty wg swojego uznania oraz

dochodzic zaptaty z zabezpieczenia

okreslonego w § 4 ust. 1w przypadku:
a. nie uiszczenia optaty rocznej, w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 w wysokosci kwoty
optaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 5 niniejszej umowy, po uptywie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP jedno (1) miesi^cznego terminu zaptaty
zaiegtosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 lub
b. nie dokonywania corocznych naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia,
okreslonych w § 6 ust. 2.

ZAPIS DO ZABEZPIECZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O PODDANIU 51^ EGZEKUai
W TRYBIE art. 777 k.p.c.
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§4
1. Uzytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia optaty rocznej oraz zabezpieczenia
corocznych naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia sktada oswiadczenie w
formie aktu notarialnego o poddaniu si^ egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.
obejmujqcy obowiqzek zaptaty sumy pieni^znej do wysokoki

zt. (stownie:

) i w terminie 7 (14) dni od podpisania aktu notarialnego dostarcza do
PGW WP to oswiadczenie.
2. PGW WP ma prawo wystqpic o nadanie aktowi, o ktorym mowa w ust. 1 klauzuli
wykonalnosci w przypadku:
a. nie uiszczenia optaty rocznej, w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 w wysokosci kwoty
optaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 5 niniejszej umowy lub
b. naliczenia kary umownej z tytutu nie wywiqzywania siQ z dokonywania corocznych
deklarowanych naktadow rzeczowo- finansowych okreslonych w zatgczniku nr 3 do
umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3
w terminie 5 (pi^ciu) lat od dnia uptywu terminu na uiszczanie optaty rocznej
okreslonego w § 3 ust. 4 lub od dnia naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 4 ust.
2 lit. b
3. W przypadku wzrostu wysokosci optaty rocznej z uwagi na wzrost

,

Uzytkownik, na wezwanie PGW WP, zobowiqzany jest do odpowiedniego zwi^kszenia
zabezpieczenia przedmiotowej optaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niz
dotychczas.

ZAPIS DO ZABEZPIECZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O USTANOWIENIE HIPOTEKI;
§4
1. Uzytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia optaty rocznej oraz zabezpieczenia
corocznych naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia sktada zabezpieczenie
przedmiotowej umowy w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty
) na nieruchomosci o numerze
gmina

powiat

prowadzonej przez Sqd Rejonowy w

zt (stownie:

obr^b ewidencyjny

o Ksi^dze Wieczystej numer
Wydziat Ksi^g Wieczystych.

2. Uzytkownik w celu potwierdzenia ztozenia zabezpieczenia okreslonego w § 4 ust. 1
dostarcza do PGW WP ponizej wymienione dokumenty:
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a. akt notarialny o ustanowieniu na rzecz PGW WP hipoteki kaucyjnej do kwoty
zt. na nieruchomosci opisanej w § 4 ust. 1, w termie 7 dni od podpisania aktu
notarialnego,
b. odpis z Ksi^gi Wieczystej dia nieruchomosci opisanej w § 4 ust. 1niniejszej umowy, w
terminie 7 dni od otrzymania prawomocnego postanowienia o wpisie hipoteki przez
wtasciwy Sqd Rejonowy w Ksi^dze Wieczystej.
3. PGW WP moze dochodzic swej wierzytelnosci z nieruchomoki opisanej w § 4 ust. 1 w
przypadku:
a. nie uiszczenia optaty rocznej, w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 w wysokosci kwoty
optaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 5 niniejszej umowy lub
b. naliczenia kary umownej z tytutu nie wywigzywania siQ z dokonywania corocznych
deklarowanych naktadow rzeczowo- finansowych okreslonych w zatqczniku nr 3 do
umowy, naliczanej zgodnie z § 6 ust. 3
w terminie 5 (pi^ciu) iat od dnia uptywu terminu na uiszczanie optaty rocznej
okreslonego w § 3 ust. 4 lub od dnia naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 4 ust.
3 lit. b
4. W przypadku wzrostu wysokosci optaty rocznej z uwagi na wzrost ceny zyta, Uzytkownik,
na wezwanie PGW WP, zobowigzany jest do odpowiedniego zwi^kszenia zabezpieczenia
przedmiotowej optaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niz dotychczas.

ZAPIS DO ZABEZPIECZENIA W FORMIE ZABLOKOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM NA
RZECZ PGW WP SRODKOW PIENI^ZNYCH
§4
1. Uzytkownik w celu zabezpieczenia uiszczenia optaty rocznej, zabezpieczenia corocznych
naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia oraz za dodatkowy wyznaczony przez
PGW WP 1 miesiQczny termin zaptaty zaiegtosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 sktada
zabezpieczenia przedmiotowej umowy w formie blokady na rachunku bankowym na
rzecz PGW

WP

srodkow

pieni^znych

w wysokosci

zt. (stownie:

)
2. Uzytkownik w celu potwierdzenia ztozenia zabezpieczenia okreslonego w § 4 ust. 1
dostarcza do PGW WP ponizej wymienione dokumenty:
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a. oryginat dokumentu potwierdzajqcego zablokowanie przez Uzytkownika na rachunku
bankowym na rzecz PGW WP srodkow pieni^znych w wysokosci

zt.

b. upowaznienie PGW WP do wyptaty zablokowanych na rachunku bankowym srodkow
pieniQznych w przypadku nie wywigzywania si^ przez Uzytkownika z corocznych
naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia lub nie uiszczania optaty rocznej.
3. PGW WP moze dochodzic swej naleznosci z zabezpieczenia okreslonego w § 4 ust. 1 w
przypadku:
a. nie uiszczenia optaty rocznej, w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 w wysokosci kwoty
optaty rocznej wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 2 i 5 niniejszej umowy, po uptywie
dodatkowego wyznaczonego przez PGW WP jedno (1) miesi^cznego terminu zaptaty
zaiegtosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 lub
b. nie dokonywania corocznych naktadow rzeczowo- finansowych na zarybienia,
okreslonych w § 6 ust. 2.
4. W przypadku wzrostu wysokosci optaty rocznej z uwagi na wzrost ceny zyta, Uzytkownik,
na wezwanie PGW WP, zobowiqzany jest do odpowiedniego zwi^kszenia zabezpieczenia
przedmiotowej optaty, albo do zabezpieczenia w innej formie, niz dotychczas.
§5.
Prawo rybackiego uzytkowania obwodu rybackiego na podstawie niniejszej umowy nie
upowaznia uzytkownika do oddania catego lub cz^sci obwodu w posiadanie zaiezne osobom
trzecim.

ZAPIS DO ZABEZPIECZENIA W FORMIE ZABLOKOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM NA
RZECZ PGW WP SRODKOW PIENI^ZNYCH ORAZ W FORMIE WEKSLA IN BLANCO:

§6.
1. Uzytkownik zobowi^zany jest do uzytkowania obwodu zgodnie z dobrq praktykq rybackg
oraz zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej,
2. Uzytkownik zobowiqzany jest do prowadzenia na terenie catego obwodu racjonalnej
gospodarki zgodnie z przedtozonym operatem rybackim stanowiqcym Zatqcznik Nr 2 do
niniejszej

umowy,

w

szczegolnosci

poprzez

coroczne

zarybianie

wod

obwodu

materiatem zarybieniowym w ilosciach, sortymencie, gatunkach wskazanych

w

Zatqczniku Nr3 do niniejszej umowy.
3. Uzytkownik obwodu zobowiqzany jest:
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a. do prowadzenia dokumentacji rybackiej zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz dojej udostQpniania na kazde zqdanie PGW WP,
b. do przekazywania danych, w tym w szczegolnosci ksiqg gospodarczych, protokolow
zarybien

i

odtowow,

zestawienia

roczne,

swiadectwa

zdrowotne

materiatu

zarybieniowego, do PGW WP n/t prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie w
terminie do 15 kwietnia roku nastQpuJqcego po roku, ktorego przekazywane dane
dotyczq,
c. do

niezwtocznego

powiadamiania

wtasciwych

organow

o

zauwazonych

zanieczyszczenlach wod uzytkowanego obwodu, jak tez wszelkich dziataniach
mogqcych niekorzystnie zmieniac warunki srodowiskowe, a nadto do wyst^powania
do organow

scigania

przepisow

w

-

w

przypadkach uzasadnionego podejrzenia

szczegolnoki

ustawy

Prawo

wodne,

ustawy

o

naruszenia
rybactwie

srodlgdowym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
zobowiqzuje SIQ do uzywania przedmiotu umowy stosownie do ograniczeh i
obowiqzkow wynikajqcych ztych przepisow,
d. uiszczenia na rzecz PGW WP naieznej kwoty wynikajqcej z niezrealizowanych
zarybien, o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku rozwiqzania umowy,
e. do pisemnego informowania PGW WP o kazdej zmianie adresu, pod rygorem
uznania za skuteczne dor^czenie korespondencji pod adres znany PGW WP w chwili
zawarcia umowy,
Nadto Uzytkownik zobowiqzany jest:
a. do

kazdorazowego

pisemnego,

w

tym

za

pomocq

poczty

elektronicznej,

powiadamiania PGW WP, z co najmniej siedmiodniowym, a w przypadku szczupaka,
sandacza, siei i sielawy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym
dniu, godzinie, miejscu zarybiania wod obwodu rybackiego i numerze kontaktowym
do osoby dokonujqcej zarybiania, przy czym zarybiania winny odbywac si^ w dni
powszednie o takiej porze, ktora umozliwi prawidtowq kontrol^ zarybien zabezpieczy
dobrq widocznosc, chyba ze indywidualne okolicznoki - uzgodnione wczesniej
z PGW WP - uzasadniac b^dq odst^pstwo od tego/tych warunkow
b. do udost^pniania wod obwodu rybackiego do celow badan naukowych oraz
przekazywania danych o wynikach prowadzonej gospodarki rybackiej - na zasadach
okreslonych odr^bnie.

c. do wspotdziatania z innymi Uzytkownikami obwodow rybackich oraz budowli
hydrotechnicznych w celu ochrony i utatwien migracji ryb w^drownych,
d. do opracowania nowego operatu rybackiego oraz przedtozenia go wraz z wymaganq
opiniq PGW WP, przed uptywem waznosci dotychczasowego operatu rybackiego,
e. do nieustawiania sled na szlaku zeglownym, poza przypadkami uzyskania zezwolenia
starosty wynikajqcego z art. 17 a ust 2 ustawy o rybactwie srodlqdowym,
f.

[....]

ZAPIS DO ZABEZPiECZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O USTANOWIENIE HIPOTEKI
ORAZ O PODDANIU Sl^ EGZEKUQI W TRYBIE art. 777 k.p.c.

§6.
1. Uzytkownik zobowiqzany jest do uzytkowania obwodu zgodnie z dobrq praktykq rybackq
oraz zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej,
2. Uzytkownik zobowiqzany jest do prowadzenia na terenie catego obwodu racjonalnej
gospodarki zgodnie z przedtozonym operatem rybackim stanowiqcym Zatqcznik Nr 2 do
niniejszej

umowy,

w

szczegolnosci

poprzez

coroczne

zarybianie

wod

obwodu

materiatem zarybieniowym w ilosciach, sortymencie, gatunkach wskazanych

w

Zatqczniku Nr3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania obowiqzkow, o ktorych mowa w ust. 2, Uzytkownik
zobowiqzany jest zaptacic kar^ umownq za kazdy dzieh zwtoki w wysokosci 1/360
wartosci naktadow rzeczowo- finansowych okreslonych w Zatqczniku Nr 3 do niniejszej
umowy.
4. Uzytkownik obwodu zobowiqzany jest:
a. do prowadzenia dokumentacji rybackiej zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz do jej udostqpniania na kazde zqdanie PGW WP,
b. do przekazywania danych w tym w szczegoinoki ksiqg gospodarczych, protokotow
zarybien

i

odtowow,

zestawienia

roczne,

swiadectwa

zdrowotne

materiatu

zarybieniowego do PGW WP n/t prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie w
terminie do 15 kwietnia roku nast^pujqcego po roku, ktorego przekazywane dane
dotyczq,
c. do

niezwtocznego

powiadamiania

wtasciwych

organow

o

zauwazonych

zanieczyszczeniach wod uzytkowanego obwodu, jak tez wszelkich dziataniach
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moggcych niekorzystnie zmieniac warunki srodowiskowe, a nadto do wystQpowania
do

organow

przepisow

-

scigania
w

w

przypadkach

szczegolnosci

ustawy

uzasadnionego podejrzenia
Prawo

wodne,

ustawy

naruszenia

o

rybactwie

srodlqdowym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawa ochrony srodowiska oraz
zobowiqzuje siQ do uzywania przedmiotu umowy stosownie do ograniczen i
obowiqzkow wynikajgcych z tych przepisow,
d. uiszczenia na rzecz PGW WP naleznej kwoty wynikajqcej z niezrealizowanych
zarybien, o ktorych mowa w ust. 2 w przypadku rozwiqzania umowy,
e. do pisemnego informowania PGW WP o kazdej zmianie adresu, pod rygorem
uznania za skuteczne dor^czenie korespondencji pod adres znany PGW WP w chwili
zawarcia umowy,
5. Nadto Uzytkownik zobowiqzany jest:
a. do

kazdorazowego

pisemnego,

w

tym

za

pomocg

poczty

elektronicznej,

powiadamiania PGW WP, z co najmniej siedmiodniowym, a w przypadku szczupaka,
sandacza, siei i sielawy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym
dniu, godzinie, miejscu zarybiania wod obwodu rybackiego i numerze kontaktowym
do osoby dokonujqcej zarybiania, przy czym zarybiania winny odbywac siQ w dni
powszednie o takiej porze, ktora umozliwi prawidtowq kontrol^ zarybien zabezpieczy
dobrq widocznosc, chyba ze indywidualne okolicznoki - uzgodnione wczesniej
z Wodami Polskimi - uzasadniac b^dq odstQpstwo od tego/tych warunkow
b. do udost^pniania wod obwodu rybackiego do celow badan naukowych oraz
przekazywania danych o wynikach prowadzonej gospodarki rybackiej - na zasadach
okreslonych odr^bnie.
c. do wspotdziatania z innymi Uzytkownikami obwodow rybackich oraz budowli
hydrotechnicznych w celu ochrony i utatwieh migracji ryb w^drownych,
d. do opracowania nowego operatu rybackiego oraz przedtozenia go wraz z wymagang
opiniq Wodom Polskim - przed uptywem waznosci dotychczasowego operatu
rybackiego,
e. do nieustawiania sieci na szlaku zeglownym, poza przypadkami uzyskania zezwolenia
starosty wynikajqcego z art. 17 a ust 2 ustawy o rybactwie srodlqdowym,
f.

[....]
§7.
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1. PGW WP zastrzega sobie lub upowaznionej przez siebie osobie prawo wst^pu na teren
obwodu

rybackiego

celem

skontrolowania

przestrzegania

przez

Uzytkownika

postanowien niniejszej umowy po zawiadomieniu Uzytkownika, w tym prawo zqdania
wyjasnien 1 przedstawiania dokumentow.
2. W razie stwierdzenia naruszen postanowien niniejszej umowy Wody Polskie przedstawiq
Uzytkownikowi pisemne uwagi, wterminie do 14dni od ostatniego dnia ogl^dzin
przedmiotu

umowy.

Uzytkownik

moze

ztozyc

pisemne

wyjasnienia

w sprawie

przedstawionych uwag, wterminie 14dni od ich otrzymania. W razie nieuwzgl^dnienia
wyjasnien przez PGW WP, Uzytkownik niezwtocznie zastosuje si^ do uwag, pod rygorem
okreslonym w § 13 ust. 2.

§8.
Pokrycie

szkody

wyrzqdzonej

przez

Uzytkownika,

do

ktorej

naprawienia

zostato

zobowiqzane PGW WP, dqzy na Uzytkowniku.
§9.
1.

Korzystanie z wod do celow rybackich nie moze powodowac szkod w budowlach
regulacyjnych i innych urzqdzeniach wodnych na brzegach rzek i gruntach mi^dzywala.

2.

Uzytkownik jest obowiqzany do umozliwienia PGW WP wykonania robot regulacyjnych
i utrzymaniowych.

§10.
1.

Uzytkownik oswiadcza, ze znane mu sg ograniczenia zwi^zane z oddaniem bqdz
planowanym oddaniem w uzytkowanie gruntow pod wodami w obwodzie rybackim na
cele okreslone w

Prawa wodnego, a takze wynikajgce z innych przepisow

- w szczegolnosci ustawy o rybactwie srodlqdowym.
2.

Uzytkownik godzi si^ z ryzykiem wystqpienia w okresie trwania umowy dalszych
ograniczeh zwiqzanych z uzytkowaniem gruntow w trybie art

Prawa

wodnego.

§11.
1.

Uzytkownikowi nie przystuguje, na podstawie niniejszej umowy, prawo do realizacji na
gruntach pokrytych wodami stanowiqcymi wtasnosc Skarbu Pahstwa zadnych innych
przedsi^wziQC niz opisane w niniejszej umowie. W szczegolnoki Uzytkownik nie jest
uprawniony do realizacji przedsi^wzi^c wymienionych w art

Prawa wodnego.
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2.

PGW WP informuje, a Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, ze zabrania si^ grodzenia
nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych

wod publicznych

w

odiegtosci

mniejszej niz 1,5 metra od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania
przechodzenia przezten obszar.

§ 12.
1. PGW WP informuje, a Uzytkownik przyjmuje do wiadomoki koniecznosc przekazania
do systemu Informacyjnego gospodarowania wodami:
a. w dniu podpisania umowy - kopii operatu rybackiego dia obwodu rybackiego
stanowiqcego przedmiot ninlejszej umowy wraz z pozytywnq opinig do niego,
b. corocznie - zestawieh rocznych dotyczqcych gospodarki rybackiej prowadzonej w
przedmiotowym obwodzle.
2. Uzytkownik przyjmuje na siebie ryzyko gospodarcze zwigzane ze skutkami wystgpienia w
obwodzie

rybackim

niekorzystnych

gospodarczo

zjawisk

srodowiskowych

jak

i negatywnych dia obwodu rybackiego skutkow dziatan osob trzecich i nie b^dzie z tego
tytutu dochodzit od PGW WP zadnych roszczen odszkodowawczych.
§13.
1. Za zgodq stron niniejsza umowa moze bye rozwiqzana w kazdym czasie.
2. PGW WP moze, w drodze pisemnego oswiadczenia woli, rozwiqzac umow^ przed
uptywem okresu, na jaki zostata zawarta, o ile stwierdzi naruszenie istotnych jej
postanowien przez Uzytkownika, a w szczegolnoki:
a. korzystania z przedmiotu uzytkowania w sposob niezgodny z jego przeznaczeniem,
b. nie uiszczania optaty za uzytkowanie,
c. nie

realizowania

zatozen

zawartych

w

operacie

rybackim,

potwierdzonego

negatywnq ocenq Marszatka Wojewodztwa,
d. nie realizowania zarybien zgodnie z Zatqcznikiem Nr3do niniejszej umowy,
e. nie dostarczenia zabezpieczen zaptaty naleznosci PGW WP, o ktorych mowa w
niniejszej umowie,
f.

nie dostarczenia pozytywnie zaopiniowanego waznego operatu rybackiego.

3. Jezeli Uzytkownik opozni si^ z uiszczeniem optaty rocznej umowa moze zostac
rozwiqzana ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym uptywie dodatkowego,
wyznaczonego przez PGW WP jedno (1) miesi^cznego terminu zaptaty zaiegtosci.
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4. Strony zgodnie ustalajq, ze stwierdzajqc naruszenia nie powodujqce w ocenie PGW WP
koniecznosci rozwiqzania umowy, o ktorym mowa w ust. 2, PGW WP moze zqdac od
Uzytkownika

zaptaty

kary

umownej

za

nie

wywiqzywanie

si^

z

obowiqzku

niepienlQznego, przewidzianego niniejszq umowq, a kara ta b^dzie wynosic 1/360
rocznej optaty za uzytkowanie, za kazdy dzien nie wywiqzywania si^ z danego
obowi^zku.
5. Zqdanie zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w ust. 4, kierowane b^dzie do
Uzytkownika w formie pisemnej, a ponadto zawierac b^dzie;
a. okreslenie obowiqzku, ktorego nie wykonano,
b. stwierdzony okres niewykonywania tego obowiqzku,
c. wezwanie do niezwtocznego zaniechania naruszenia umowy polegajqcego na nie
wywiqzywania siQ z obowiqzku, o ktorym mowa w lit. a.
6. Jezeli nie realizowanie zatozen, o ktorych mowa w ust. 2 lit. c, Jest nastQpstwem
ograniczen zwiqzanych z oddaniem w uzytkowanie gruntow pod wodami obwodu na
cele okreslone w art

Prawa wodnego, powstatych po dacie zawarcia

umowy, prawo rozwigzania umowy przystuguje Uzytkownikowi.
§ 14.
1. Z uptywem okresu, na jaki zostata zawarta niniejsza umowa, Uzytkownik zaprzestanie
prowadzenia gospodarki rybackie] w obwodzie.
2. Niezastosowanie si^ do obowiqzku okreslonego w ust. 1, po bezskutecznym wezwaniu
przez

PGW

WP,

skutkowac b^dzie

naliczaniem, proporcjonalnej do

ilosci dni

bezumownego korzystania z wod obwodu, kary w wysokosci 200% dotychczasowej
optaty rocznej. Jednoczesnie Uzytkownik nie nabywa tytutu prawnego do dalszego
uzytkowania.
§15.
1. Zwrotne przekazanie obwodu przez Uzytkownika nastqpi protokotem przekazania, w
terminie uzgodnionym przez Strony, nie pozniej jednak, niz w terminie 14 dni od daty
wygasni^cia umowy.
2. W przypadku uchylania si^ Uzytkownika od przekazania obwodu w sposob okreslony w
ust. 1 PGW WP moze dokonac obj^cia obwodu we wtasnym zakresie na koszt
Uzytkownika.
§ 16.
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KLAUZULA RODO
[do wstawienia wtasciwa i aktualna klauzula]
§17.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zatgczniki wskazane ponizej stanowiq integrainq czesc niniejszej umowy.

§18.
Dane osobowe, informacje dotyczqce zabezpieczenia oraz naktadow rzeczowo-finansowych,
zawarte w niniejszej umowie, a takze informacje zawarte w zatqcznikach do niniejszej
umowy mogq bye udost^pniane podmiotom zewnQtrznym, innym niz urzQdom administracji
publicznej w celach statutowych lub obj^tych przepisami prawa, jezeli Uzytkownik wyrazi
pisemnq zgod^ na ich udostQpnianie.
§19.
Niniejsza umowa jest / nie jest transakcjq handlowq w swietle przepisow art. 4 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.
403 z pozn. zm.), zawartq z jednym z podmiotow, wymienionych w art. 2 tejze ustawy, do
ktorej stosuje si^ zapisy tejze ustawy, w tym dotyczqce odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych, o ktorych mowa w art. 7 tejze ustawy, w wysokosci zgodnej z
art. 4 pkt 3) oraz art. 11c tejze ustawy.
[lub gdy nie jest transakcjq handlowq]

W przypadku nieterminowego wniesienia optaty PGW WP ma prawo naliczania odsetek za
opoznienie wedtug maksymalnej dopuszczalnej stawki okreslonej na podstawie art. 481 § 2^
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

§20.
Sqdem wtasciwym dia rozstrzygania sporow mogqcych powstac na tie wykonywania
niniejszej umowy jest sqd wtasciwy miejscowo dIa PGW WP.

§21.
Umow^ sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje
PGW WP a jeden Uzytkownik.
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(1)
[podpis Oddajqcego w uzytkowanie/wfasciciela]

(2)
[podpis Uzytkownika]

PGW WP

UZYTKOWNIK

Zataczniki:
1.

Zatgcznik Nr 1- Protokot przekazania obwodu rybackiego

2.

Zatacznik Nr 2 - Operat rybacki wraz z pozytywna opinig

3.

Zatacznik Nr 3 - Deklarowane coroczne naktady rzeczowo-finansowe na zarybienia

obwodu rybackiego.
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