
DEKLARACJA POSTOJU W PORCIE JACHTOWYM  

W MIEJSCOWOŚCI WYLAZŁÓW W 2022 roku 

 

1. NAZWA JEDNOSTKI ..............................................................................................................................  

2. DANE JEDNOSTKI:        

TYP/MODEL…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NR. REJESTRACYJNY…………………………………………………………………………………………………………………………                                    

DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ……………………………………………………………………………………………………………………… 

SZEROKOŚĆ JEDNOSTKI …………………………………………………………………………………………………………………… 

ZANURZENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………           

3. BANDERA.......................................................... PORT MACIERZYSTY................................................... 

4. JEDNOSTKA: żaglowa /   wiosłowa  / motorowa * 

5.WŁAŚCICIEL: - imię i nazwisko ............................................................................................................... 

adres.......................................................................................................................................................... 

6.UŻYTKOWNIK(wpisać tylko jeśli dane są inne niż w pkt 5) -imię i nazwisko....................................... 

adres.......................................................................................................................................................... 

7. PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ NA POSTÓJ  

- imię i nazwisko/pełna nazwa klubu lub firmy* ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..NIP: ..................................................... 

adres.......................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji........................................................................................................................... 

tel. ..............................................................., e-mail: ……………………………………………………………………….. 

8. PREFEROWANE MIEJSCE POSTOJU:   Pomost nr ..............................      Miejsce nr ............................ 

9.TERMIN POSTOJU …………………………………...........................................................................................  

Uprzejmie informujemy, że w trakcie imprez wodnych mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu Portu 
Jachtowego, co może się wiązać z koniecznością zmiany cumowania jednostek zgodnie ze wskazaniem 
upoważnionego pracownika przystani. 

Użytkownicy jednostek oraz członkowie ich załóg przebywający na terenie przystani zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminu Portu Jachtowego w miejscowości Wylazłów oraz poleceń wydawanych przez 
pracowników obsługi. Ponadto wejście na teren portu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji postojowej dla potrzeb realizacji 
umowy na postój w przystani zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781). 

* niepotrzebne skreślić 

          

         ................................................ 

             podpis 



 
Po wypełnieniu i podpisaniu formularza proszę Deklarację odesłać na e-mail: ug_peczniew@wp.pl lub 
dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 43 678-15-12 wew. 32 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pęczniew 
jest: Wójt Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, kontakt: 43 678-15-12, email: 
ug_peczniew@wp.pl Dane będą przetwarzane w celu niezbędny do przygotowania i realizacji 
zamówienia oraz obowiązków prawnych wynikających z realizacji zamówienia.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie lub na 
stronie internetowej e-peczniew.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 


