Regulamin
Korzystania z nieruchomości i urządzeń będących na ich
wyposażeniu położonych na działce koła łowieckiego Nr 129
„SOKÓŁ” w Giżycku w miejscowości Rożyńsk Mały
Gmina Banie Mazurskie.
§1
1. W skład nieruchomości wchodzą :
• Domek murowany „Hubertówka” wraz z wyposażeniem,
• Wiata drewniana wraz z wyposażeniem,
• Garaż blaszany,
• Inne urządzenia ruchome zamontowane na stałe lub
przechowywane na terenie nieruchomości,
• Sama działka tj. grunt o pow. 0.1928 ha wraz z ogrodzeniem.

§2
Wszyscy członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr. 129 „Sokół” w
Giżycku o ile władze koła lub inny organ wyłoniony spośród członków koła nie
postanowi inaczej mają równy nieograniczony dostęp do korzystania z obiektów
i ich wyposażenia opisanych w §1 niniejszego regulaminu.

§3
Każda osoba użytkująca nieruchomość opisaną w §1 zobowiązana jest do
przestrzegania zasad postępowania opisanego w regulaminie.

§4
Poza okresem indywidualnego korzystania z nieruchomości przez osobę
uprawnioną nadzór i opiekę nad nieruchomością powierza się Kol.
Jankowskiemu Witoldowi za odpłatnością w kwocie przyjętej przez Walne
Zgromadzenie Członków Koła.
§5
Zarząd Koła zobowiązany jest do opracowania algorytmu postępowania
upoważnionego myśliwego chcącego skorzystać indywidualnie z
nieruchomości, sposobu użytkowania i rozliczenia się po jego zakończeniu.
Niniejszym algorytmem stanowi integralna cześć regulaminu jako
Załącznik Nr 1.
§6
Regulamin wraz z Załącznikiem Nr 1 obowiązuje w formie tymczasowej
zaproponowanej przez Zarząd Koła do czasu przyjęcia go w całości lub z
poprawkami przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego
Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Giżycku.
§7
Uchwałą w niniejszej formie Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „SOKÓŁ”
w Giżycku podjął w dnu 17.09.2013r.
Regulamin wraz z załącznikiem obowiązuje od 1.10.2013r.

Załącznik Nr 1
Do Regulaminu WKŁ
„SOKÓŁ” w Giżycku
Załącznik Nr 1 określający postępowanie uprawnionego myśliwego przy
ubieganiu się do skorzystania indywidualnego z nieruchomości „Hubertówka”, a
także rozliczenie pobytu.

§1
Uprawniony myśliwy ubiegający się o korzystanie z „Hubertówki”
zobowiązany jest do osobistego odbioru kluczy i wspólnego z opiekunem
obiektu przeglądu stanu technicznego wyposażenia obiektu i złożenia zastrzeżeń
w książce obiektu w rubryce „uwagi” i zastrzeżenia najpóźniej z dniem
przekazania kluczy. Rezerwacja pobytu w „Hubertówce” odbywa się tylko i
wyłącznie przez grafik domku myśliwskiego systemu EPI przynajmniej tydzień
przed planowanym użytkowaniem.
§2
Bez względu na ilość osób korzystających z „Hubertówki” i ich status, za całość
obiektu wraz z wyposażeniem odpowiada osoba pobierająca klucze,
uwidoczniona w książce korzystania z obiektu.

§3
Użytkownik obiektu ma pełne i nieograniczone prawo do korzystania z urządzeń
i wyposażenia obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując przy tym
szczególną troskę i należytą staranność.
§4
1. Za szkody powstałe w mieniu w wyniku ich nieprawidłowego
użytkowania odpowiedzialność finansową ponosi w całości osoba
wynajmująca obiekt.
2. Nie ponosi odpowiedzialności finansowej użytkownik, który wykaże, że
powstała szkoda powstała nie z winy użytkownika.

§5
Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania z mediów, urządzeń i środków
służących do zachowania czystości.

§6
Po zakończeniu użytkowania obiektu, użytkownik zobowiązany jest do
osobistego przekazania obiektu osobie uprawnionej i złożenie podpisu
świadczącego o wyrażeniu zgody na uiszczenie opłat opisanych w książce
obiektu. Podpis użytkownika ważny jest wówczas kiedy został złożony w
obecności osoby przyjmującej obiekt z wypełnionymi wszystkimi rubrykami.
§7
Ubiegający się o korzystanie z „Hubertówki” musi mieć uregulowane wszelkie
należności finansowe względem Koła w tym także za poprzednie użytkowanie
obiektu.
§8
Należności finansowe za korzystanie z „Hubertówki” zgodnie z cennikiem
winno być uregulowane w dniu zakończenia użytkowania.

§9
1. W przypadku kiedy użytkownik opuści obiekt bez doprowadzenia go do
stanu czystości, opiekun obiektu zobowiązany jest do odnotowania tego
faktu w książce użytkowania obiektu co będzie podstawą do naliczenia
mu kwoty w wysokości 100 zł za sprzątanie przez osobę trzecią.
2. Za pozostawienie obiektu w stanie czystości uważa się złożenie pościeli,
zamiecenie i zmycie podłogi i korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych,
oraz zmycie naczyń.

§10
1. Zwalnia się z opłat za pobyt w domku następujących członków Koła:
• Honorowych prezesów i honorowych członków Koła,
członków Zarządu Koła - w trakcie wykonywania swoich
obowiązków statutowych, przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej w trakcie wykonywania swoich obowiązków
statutowych,
• członków komisji szacującej szkody łowieckie - w trakcie
szacowania szkód.
• myśliwych biorących udział w polowaniu zbiorowym - w
trakcie jego trwania
2. Zarząd Koła jest uprawniony do zwolnienia z opłat za korzystanie z
domku inne osoby w oparciu o uzasadnioną prośbę członka.

§11
Za indywidualne korzystanie z obiektu stawki kwotowe wynoszą :
• Za pierwszą dobę 15 zł od osoby
• Za następne kolejne doby 10 zł. od osoby
W przypadku wcześniejszej rezerwacji miejsc w domku a nie wykorzystania
ich bez uzasadnionych przyczyn losowych , myśliwy zostanie obciążony
licząc za każdy dzień rezerwacji za pobyt w wysokości 50 % stawki
podstawowej.

§12
Kwota należności uzyskana z tytułu użytkowania obiektu nie stanowi dochodu
Koła i musi być wydatkowana jedynie na opłaty związane z użytkowaniem
obiektu tj. zwrot kosztów poniesionych na eksploatację obiektu
( środki czystości, opłaty za media, pralnie, opał, usługi sprzątania itp.).

§13
Wzór ksiązki pobytu w „Hubertówce”:

Lp

Imię i Nazwisko

Liczba osób
korzystających

Czas
pobytu

Podpis osoby
przyjmującej

Wysokość
opłaty w
zł.

Podpis osoby
zdającej

Podpis opiekuna

Kwota do
zapłaty

Uwagi / zastrzeżenia

