Regulamin wynajmu wiat i budynku gospodarczego
w „Osadzie Rodrysin”
1. Wynajem wiat i budynku gospodarczego w osadzie Rodrysin następuje na wniosek
zainteresowanego za zgodą Nadleśnictwa Poddębice poprzez złożenie pisemnego
wniosku wg wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do niniejszego „Regulaminu”.
2. Doba najmu zaczyna się o godzinie 1200 i kończy o godzinie 1000 dnia następnego.
3. Należność za najem regulowana jest przez „Wynajmującego” z góry według
aktualnego cennika, w terminie 7 dni od daty potwierdzenia możliwości wynajmu przez
nadleśnictwo, nie później niż w dniu najmu. Wpłacona należność podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji z wynajmu w terminie do 14 dni przed terminem najmu.
W przypadku rezygnacji z najmu w terminie krótszym niż 14 dni od terminu najmu
wpłacona kwota za najem nie podlega zwrotowi.
4. Do ceny najmu doliczana jest kaucja w wysokości 500,00 zł. Kaucję należy wnieść
wraz z opłatą za wynajem w terminie wskazanym w pkt. 3. „Regulaminu”.
5. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zdania wynajmowanego terenu
i przyjęcia go przez przedstawiciela nadleśnictwa bez zastrzeżeń na rachunek
bankowy wskazany przez Wynajmującego we wniosku wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego „Regulaminu”.
6. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie ewentualnych strat powstałych w trakcie
realizacji umowy i nie podlega zwrotowi do wysokości poniesionych przez nadleśnictwo
strat. Kaucja nie podlega zwrotowi do wysokości ewentualnych kosztów poniesionych
na sprzątanie terenu w przypadku nie wywiązania się przez Wynajmującego z tego
obowiązku we wskazanym terminie.
7. Wynajmujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu do godz. 1000 dnia następnego
po dniu wynajmu. W przypadku nieuprzątnięcia terenu we wskazanym terminie
nadleśnictwo uprawnione jest do zlecenia uprzątnięcia terenu i zatrzymania kaucji do
wysokości poniesionych nakładów na usługę sprzątania.
8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe umyślnie
i nieumyślnie z jego winy lub z winy osób towarzyszących. W związku z powyższym
przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić przedstawicielowi Nadleśnictwa
wszelkie zastrzeżenia i uwagi w sprawie stwierdzonych zniszczeń, uszkodzeń i innych
nieprawidłowości.
9. Wynajmujący odpowiedzialny jest za zapewnienie skutecznej opieki nad pozostałymi
osobami korzystającymi z obiektu i zapewnia siły i środki do udzielenia pierwszej
pomocy.
10. Na wynajmującym ciąży obowiązek dbania o powierzone mienie i pozostawienie
porządku.
11. Wynajmujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu min poprzez:
- uprzątnięcie wszelkiego rodzaju nieczystości wraz z ich wyrzuceniem do
umieszczonego na najmowanym terenie pojemnika zbiorczego;
- uprzątnięcia pomieszczeń budynku gospodarczego poprzez usunięcie nieczystości,
zmycie podłóg i umycie wraz z dezynfekcją sanitariatów z użyciem własnych środków;
- przetarcie stołów i ław,
- uprzątnięcie pozostawionego drewna w przypadku użytkowania ogniska lub kominka
w budynku gospodarczym.
12. Ze względu na bezpieczeństwo i wymagania ochrony przeciwpożarowej należy
zachować szczególną ostrożność i rozwagę w przypadku używania otwartego ognia.

Używanie otwartego ognia odbywać może się jedynie na zasadzie ogniska w miejscu
do tego przeznaczonym.
13. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Wynajmującego
rzeczy.
14. W związku z możliwością zorganizowania ogniska jak i napalenia w kominku budynku
gospodarczego istnieje możliwość zakupu opału według aktualnych cen Nadleśnictwa.
Opał sprzedawany jest w formie wiązek, jako wielokrotność ilości minimalnej za którą
przyjmuje się 0,10 mp.
Telefony alarmowe:
999 - pogotowie ratunkowe
998 - straż pożarna
997 – policja
lub 112
Telefony kontaktowe:
Nadleśnictwo Poddębice:

- (43) 678-29-75 lub 795-131-428

Leśniczy ds. łowieckich

- 664-731-145

Leśniczy leśnictwa Napoleonów

- 606-389-726

Załączniki:
Załącznik nr 1 Wniosek wynajmu wiat i budynku gospodarczego w „Osadzie Rodrysin”

Załącznik nr 1 Wniosek wynajmu wiat i budynku gospodarczego w „Osadzie Rodrysin”

…………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………………
……………………………………
adres zamieszkania

………………………………..
nr telefonu

Sz. Pan Nadleśniczy
Nadleśnictwa Poddębice

Wniosek

Zwracam się z prośbą o wynajęcie terenu w „Osadzie Rodrysin” w terminie od dnia
……………20……..r do dnia ………….20..….r.
Zobowiązuję się przestrzegać obowiązującego regulaminu najmu terenu w „Osadzie
Rodrysin”.
Zobowiązuję się wpłacić należność za najem z góry według aktualnego cennika (w terminie
7 dni od uzyskania zgody na wynajem, nie później niż w dniu najmu) na rachunek bankowy:
banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 28 2030 0045 1110 0000 0037 3730
z dopiskiem: „Wynajem Osady Rodrysin”.
Zobowiązuje się wnieść Kaucję w wysokości 500,00 zł w ww. terminie na ww. rachunek
bankowy.
Proszę o zakup opału przeznaczonego do organizacji ogniska / napalenia w kominku budynku
gospodarczego w ilości ………. szt x0,10 mp. 1
Zwrotu kaucji proszę dokonać na rachunek bankowy nr:
…………………………………………………………………………………………………..

………………………
Podpis

1

Nadleśnictwo umożliwia zorganizowanie ogniska/ napalenia w kominku budynku gospodarczego i dostarcza
do tego celu drewno w formie wiązek o pojemności 0,10 mp.

