
REGULAMIN NAJMU  WILLI GOWIDLINA 

 

§1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki najmu Willi Gowidlina, zwanej dalej „Willa 

Gowidlina” lub „Willą”. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu Willi 

Gowidlina. 

3. Wynajmującym Willę Gowidlina jest Justyna Lipka. 

4. Wszelką korespondencję oraz uwagi i reklamacje należy przesyłać na 

adres: e-mail rezerwacje@willagowidlina.pl  i na adres: 83-341 

Gowidlino, ul. Jana Pawła II nr 21 

wiążące oświadczenia woli należy składać na piśmie bezpośrednio u 

Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty polskiej. 

 

§2 

 Przedmiot najmu 

 

1. Przedmiotem najmu jest Willa Gowidlina położona w Gowidlinie, ul. Jana 

Pawła II nr 21 z wyłączeniem części opisanej w punkcie 4.  

2. Willa Gowidlina to nieruchomość, stanowiąca działkę o powierzchni 5205 

m.kw., na której posadowiony jest budynek mieszkalny, w skład którego 

wchodzą: hol, pokój dzienny, jadalnia, pokoje sypialne, łazienki, toalety 

oraz taras i balkony wraz z wyposażeniem oraz chata grillowa wraz z 

wyposażeniem. 

3. Szczegółowy opis wyposażenia Willa Gowidlina otrzymuje najemca  w 

chwili przekazania Willi Gowidlina do jego dyspozycji. W przypadku gdy 

opis nie jest zgody ze stanem faktycznym Najemca powinien zgłosić 

niezgodność Wynajmującemu w dniu zameldowania pod rygorem 

uznania, że stan wyposażenia jest zgodny z przekazanym opisem. 

4. Przedmiotem najmu nie jest część Willi Gowidlina  stanowiąca sad oraz 

pomieszczenia gospodarcze. Do sadu oraz pomieszczeń gospodarczych 

Najemca nie ma prawa wstępu.  Opis przedmiotu najmu pozostający do 

dyspozycji Najemcy zawarty jest przy opisie szczegółowego wyposażenia. 

mailto:rezerwacje@willagowidlina.pl


5. Na terenie Willi Gowidlina obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu 

poza miejscami wyznaczonymi. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie 

na głównym tarasie, balkonach, w chacie grillowej oraz na zewnątrz 

budynku. W przypadku złamania zakazu palenia na Najemcę zostanie 

nałożona kara w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy zł).  

6. Poruszanie się pojazdami mechanicznymi z silnikami spalinowymi po 

terenie Willi Gowidlina jest zabronione. Podjazd pod budynek 

samochodem jest dozwolony wyłącznie na czas pakowania bagaży. Do 

dyspozycji Gości znajduje się miejsce wyznaczone jako parking. Parking 

nie jest parkingiem strzeżonym. Wynajmujący nie odpowiada za 

uszkodzenia, zniszczenie lub utratę parkowanych pojazdów. 

7. Teren Willi Gowidlina  jest terenem zamkniętym i jest monitorowany za 

pomocą kamer. Kamery rejestrują  m. in. obszar parkingu, pomostu wraz 

z przycumowanym sprzętem pływającym, chatę grillową.  

8. Na terenie Willi Gowidlina obowiązuje segregacja odpadów. Najemca 

zobowiązany jest stosować zasady segregacji zgodnie z otrzymaną 

instrukcją segregacji odpadów – umieszczając odpady w workach 

odpowiednich kolorów. W przypadku niezastosowania się do obowiązku 

Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami dodatkowymi 

powstałymi w związku z niezastosowania obowiązku segregacji.  

9. Na terenie posiadłości Willi Gowidlina obowiązuje cisza nocna zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

10.  Na terenie Willi Gowidlina  mogą przebywać zwierzęta po uprzednim 

uzgodnieniu tego z Wynajmującym. Wprowadzanie zwierząt nie jest 

zabronione. Odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku 

działania zwierzęcia ponosi Najemca i może zostać obciążony kosztami 

napraw lub przywrócenia do stanu pierwotnego.  

11.  Na terenie Willi Gowidlina obowiązują następujące uregulowania w 

zakresie: 

- patroszenie ryb – dozwolone jest w wyznaczonym do tego miejscu koło 

kompostownika lub w pobliżu kładki wędkarskiej, jednakże z 

koniecznością usunięcia odpadków i przesypania ziemią  tego miejsca. 

- drewno do ogniska – zabronione jest zabieranie w tym celu drewna 

złożonego za tylną ścianą chaty grillowej, gdyż jest to specjalne drewno 

wędzarnicze i tylko do tego celu może być wykorzystane. Drewno do 



ogniska można pozyskać z terenu znajdującego się bezpośrednio nad 

brzegiem jeziora. Dostęp do chaty grillowej i korzystanie z grilla jest 

nieograniczone, natomiast chęć skorzystania z wędzarni należy zgłosić 

osobie wydającej klucze. 

- jeżeli w sezonie letnim Najemca chce rozłożyć jakikolwiek przywieziony 

basen to jest to dozwolone wyłącznie na tarasie z kostki brukowej. 

Niedozwolone jest rozkładanie basenu na trawie, ponieważ zostanie ona 

zniszczona. W przypadku niezastosowania tej zasady Najemca zostanie 

obciążony kosztami renowacji zniszczonego trawnika. Jednocześnie w 

przypadku korzystania z takiego sprzętu Najemca zobowiązuje się do  

pokrycia kosztów wody z podlicznika ogrodowego. 

- obsługa sprzętu DJskiego  – podczas korzystania ze sprzętu Najemca 

odpowiada za sprzęt oraz uszkodzenia i zniszczenia powstałe przez 

niewłaściwe użytkowanie go. Zabrania się stawiania napojów, 

pojemników z płynami czy jedzenia w pobliżu sprzętu – aby uniknąć 

przypadkowego zalania.  

- w przypadku wystąpienia silnego wiatru lub silnych opadów 

atmosferycznych Najemca jest zobowiązany dopilnować, aby nie uległy 

zniszczeniu niektóre elementy wyposażenia zewnętrznego. W 

szczególności chodzi o złożenie parasoli i poduszek na krzesła (dotyczy 

tego okresu w roku, gdy wyposażenie ogrodowe jest wystawione). 

- sprzęt sportowy oraz wyposażenie dodatkowe na koniec pobytu musi 

być odłożone na odpowiednie miejsce jego przechowywania.  

 

§3 

Warunki najmu 

 

1. Warunki najmu określa umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym i 

Najemcą z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej na odległość (dalej 

zwana: Mail rezerwacyjny). Wpłata zadatku jest równoznaczna z 

akceptacją Warunków Najmu oraz postanowień Regulaminu. 

3. Przedmiotem najmu jest cała Willa Gowidlina wraz z pełnym 

wyposażeniem oraz z wyłączeniem części opisanej w par. 2 pkt 4 

Regulaminu. 



4. Najem rozpoczyna się o godzinie 15.00 dnia oznaczonego w umowie jako 

początek najmu i kończy o godzinie 11.00 (chyba, że strony ustaliły inne 

godziny najmu w Mailu Rezerwacyjnym) dnia oznaczonego w umowie 

jako koniec najmu. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy 

o godzinie 11.00.  Umowa najmu zawarta jest na czas określony co 

oznacza, ze skrócenie pobytu z przyczyn leżących po stronie Najemcy nie 

upoważnia do obniżenia wysokości należności za najem. Zakwaterowanie 

Najemcy odbywa się w godzinach 15.00 – 20.00. Zakwaterowanie i 

wykwaterowanie w godzinach 20.00 – 8.00 rano wymaga wcześniejszego 

uzgodnienia i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 300 zł.  

5. Zawarcie umowy najmu może być poprzedzone dokonaniem przez 

Najemcę rezerwacji, którą wynajmujący ma obowiązek uznawać za 

wiążącą wyłącznie w przypadku gdy wraz z dokonaniem rezerwacji lub w 

terminie ustalonym przez strony Najemca wpłaci zadatek w kwocie 

przynajmniej 30% całkowitej ceny najmu. Wpłata zadatku następuje w 

terminie wskazanym w Mailu Rezerwacyjnym na wskazane konto 

bankowe. Termin wpłaty rozumiany jest jako wpływ środków na konto 

Wynajmującego. Brak wpłaty w terminie wskazanym w Umowie jest 

równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Wpłata zadatku jest 

równoznaczna z oświadczeniem Najemcy o akceptacji zasad niniejszego 

regulaminu i zawarciem umowy.  

6. Na terenie Willi obowiązują opłaty dodatkowe:  

- Opłata za sprzątanie końcowe w wysokości 600 zł – opłata jest 

jednorazowa, płatna wraz z zadatkiem.  

- Opłaty eksploatacyjne wg. Zużycia w czasie trwania najmu  

Zużycie wody i kanalizacji oraz Zużycie energii elektrycznej: wg. Stawek 

określonych w Umowie Najmu. 

Opłaty eksploatacyjne płatne są w chwili wymeldowania gotówką lub 

przelewem na konto wskazane w Umowie najmu.  

7. Najemca odpowiada za działania osób, które przebywają z nim na terenie 

Willi Gowidlina jak za działania własne. 

8. Najemca może korzystać z Willi Gowidlina jedynie w celach 

mieszkaniowych i nie może jej oddać w dalszy podnajem osobom trzecim 

bez zgody wynajmującego.  



9. Liczba osób mogących  zamieszkać w Willi Gowidlina jest ograniczona do 

podanej w umowie. Najemca zobowiązany jest do poinformowania 

wynajmującego o każdej zmianie liczby osób. 

10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia na teren Willi  Gowidlina w 

godzinach od 10.00 do 16.00 w celu dokonania napraw lub zabiegów 

konserwacyjnych i pielęgnacyjnych w zakresie niezbędnym, jednakże w 

terminie uzgodnionym z Najemcą i nie częściej niż raz na 5 dni pobytu. 

 

§4 

Przekazanie i zwrot Willi Gowidlina Najemcy  

 

1. Wynajmujący przekazuje Najemcy Willę Gowidlina w umówionym stanie 

wraz z wyposażeniem opisanym w szczegółowym  opisie wyposażenia, o  

którym mowa w par. 2 pkt 3 Regulaminu. 

2. W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z 

wyposażeniem obiektu i potwierdzić ten stan na piśmie.   

3. W dniu przyjazdu Najemca otrzymuje klucze do Willi oraz komplet kluczy 

do wszystkich pomieszczeń.  

4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Willę Wynajmującemu w ostatnim 

dniu najmu do godziny 11.00. Zwrot Willi oraz wyposażenia, w tym 

sprzętu pływającego następuje w stanie niepogorszonym z 

uwzględnieniem wszystkich zasad niniejszego Regulaminu wraz z 

kompletem kluczy. Wyposażenie oraz klucze  powinny być w chwili 

zwrotu umieszczone w miejscu, w którym znajdowały się w chwili 

przekazania Najemcy. Do kluczy dołączony jest pilot antynapadowy 

uruchamiany CZERWONYM przyciskiem. Załączony pomyłkowo alarm 

można odwołać na klawiaturze umiejscowionej przy wejściu głównym do 

budynku wbijając  kod 9999 i zatwierdzając OK. 

 

§5 

 Odpowiedzialność 

1. Najemca zobowiązany jest  pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej dbać o substancję i wyposażenie Willi Gowidlina. 



2. Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia Willi oraz jej wyposażenia które nie 

wynikają z prawidłowej ich eksploatacji  skutkują odpowiedzialnością 

odszkodowawczą Najemcy. 

3. Najemca pod rygorem prawa wynajmującego rozwiązania umowy najmu 

ze skutkiem natychmiastowym i zapłaty odszkodowania zobowiązany jest 

dbać o porządek na terenie Willi Gowidlina, w tym: 

- segregować odpady zgodnie z instrukcją, 

- zabezpieczać Willę oraz wyposażenie  przed kradzieżą i zniszczeniem w 

tym także poprzez zamykanie  furt i bram oraz drzwi w każdym 

przypadku opuszczania Willi, odkładania sprzętu i wyposażenia na 

miejsce (zamykania na klucz sprzętu pływającego), 

- dbać o zieleń na terenie Willi 

- przestrzegać zasad palenia tytoniu oraz ciszy nocnej 

- przestrzegać zakazu poruszania się pojazdami po terenie Willi.  

- przestrzegać  obowiązku dbania o właściwy stan Willi oraz wyposażenia. 

4. Za zgubienie kluczy wynajmujący ma prawo naliczyć Najemcy karę 

umowną w wysokości 150,00 zł. za każdy zagubiony klucz. Kara  umowna nie 

powoduje utraty prawa do odszkodowania w zakresie przenoszącym 

wysokość szkody. 

5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 2000 zł lub 400 Euro  

z której będą potrącane należności za ewentualne zniszczenia lub braki w 

wyposażeniu jakie zostaną stwierdzone w dniu wyjazdu. 

6. Wynajmujący nie odpowiada za skutki zdarzeń na terenie Willi Gowidlina, 

które nie wynikają z jego wyłącznej winy. Wynajmujący nie odpowiada za 

skutki zdarzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji przez Najemcę 

sprzętu i wyposażenia, a także wynikających z braku zachowania zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w Willi Gowidlina. 

 

 

 

 

 


