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REGULAMIN APARTAMENTU 
(Ogólne Warunki Umowy Najmu obowiązujące od dn. 07.01.2019 r. dla umów zawieranych przez 

operatora) 

Poniższy regulamin stanowi integralną częśd umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie 

związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie.  

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu, gdyż w razie jakichkolwiek wątpliwości nie 

można zasłaniad się nieznajomością postanowieo w nim zawartych. 

Załącznikiem do regulaminu jest informacja dotycząca ochrony danych osobowych. 

Dla Paostwa wygody zredagowaliśmy Regulamin w formie pytao i odpowiedzi. 

W poniższym regulaminie znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania: 

 

1) Co oznaczają poszczególne zwroty użyte w Regulaminie? (STR. 1-2) 
2) Jak dochodzi do zawarcia umowy i co jest jej przedmiotem? (STR. 2) 
3) Ile zapłacę za wynajęcie apartamentu i co obejmuje czynsz? (STR. 2-3) 
4) Jak mogę zarezerwowad Apartament? (STR. 3-4) 
5) Czy mogę zmienid termin rezerwacji? (STR. 4) 
6) Czy mogę anulowad rezerwację? (STR.4) 
7) Czego mogę wymagad w trakcie pobytu? (STR. 5) 
8) Jakie usługi dodatkowe mogę wykupid? (STR. 5) 
9) Czy mogę złożyd reklamację związaną z pobytem? (STR. 6) 
10) Jak dostanę się do Apartamentu po przyjeździe? (STR. 6) 
11) Ile trwa doba hotelowa i czy mogę zmienid godzinę przyjazdu lub wyjazdu? (STR. 6) 
12) Czy będę zameldowany w lokalu, co to jest karta meldunkowa i  ile wynosi opłata klimatyczna? (STR. 7) 
13) Jak powinienem zachowywad się w trakcie pobytu? (STR. 7) 
14) Na czym polega moja odpowiedzialnośd za niewłaściwe zachowanie podczas pobytu? (STR. 8) 
15) Czy poniosę dodatkowe koszty związane z pobytem? (STR. 8) 
16) Na czym polega ograniczona odpowiedzialnośd Operatora (lub właściciela apartamentu)? (STR. 8) 
17) Co stanie się z moimi rzeczami pozostawionymi w Apartamencie? (STR. 9) 
18) Kto jest administratorem moich danych osobowych? (STR. 9) 
19) Kto rozstrzyga o ewentualnych sporach? (STR. 9) 
20) Gdzie mogę zapoznad się z treścią Regulaminu? (STR. 9) 
 
 
 
 
Regulamin Apartamentu 

1) Co oznaczają poszczególne zwroty użyte w Regulaminie? 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Regulamin, definicje 
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1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania w apartamentach 

przez właścicieli, odpowiedzialności stron, przebywania w apartamentach i sposób zawarcia umowy. 

2. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamentach. 

4. Definicje: 

a) Apartament –  lokal mieszkalny wskazany w Umowie 

b) Umowa  -  umowa najmu krótkoterminowego umeblowanego i wyposażonego apartamentu; 

c) Operator -  Pełnomocnik właściciela Apartamentu: Paweł Gocławski prowadzący działalnośd gospodarczą pod 

firmą „Goclaw Investments Paweł Gocławski”, z siedzibą w Warszawie, NIP 5262604078 Regon 222078125, 

Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos,  prowadzący serwis internetowy pod 

adresem http://www.twojajurata.pl, działający w imieniu i na rzecz właściciela Apartamentu na podstawie 

odrębnej umowy. 

d) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

będąca najemcą apartamentu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; 

e) Gośd – najemca apartamentu,  a także inne osoby korzystające z usług Operatora wspólnie z Najemcą lub 

przebywające w apartamencie w tym samym czasie. 

f) Rezydent (opiekun apartamentu) – osoba wyznaczona przez Operatora  i upoważniona do wydania i odbioru 

Apartamentu od Gości oraz do przyjmowania i kwitowania należności z tytułu najmu a także dokonywania 

przeglądów Apartamentu i innych czynności wynikających z Regulaminu; 

g) Opłata rezerwacyjna – jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jest to kaucja rezerwacyjna stanowiąca 

zabezpieczenie wykonania umowy najmu w wysokości nie przekraczającej 50% wartości pobytu, która podlega 

zwrotowi poprzez zaliczenie na poczet czynszu wyłącznie w przypadku uiszczenia przez Gościa wszystkich 

kwot, w pełnej wysokości zgodnie z dokonaną rezerwacją.  

h) Potwierdzenie rezerwacji – dokument elektroniczny bez podpisu kwalifikowanego wysłany Najemcy przed 

zawarciem umowy, zawierający warunki rezerwacji ustalone z Najemcą, określający szczegółowe warunki 

umowy najmu. 

i) Gwarancja rezerwacji – dokument elektroniczny bez podpisu kwalifikowanego wysyłany Najemcy po zawarciu 

umowy, stanowiący potwierdzenie wpłaty zadatku (opłaty rezerwacyjnej) i zawarcia umowy najmu na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Potwierdzeniu rezerwacji.  

j) Przelew autoryzacyjny – polecenie przelewu lub płatnośd elektroniczna służące do weryfikacji tożsamości: 

 Najemcy, oznaczające złożenie przez Najemcę oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy  

 Współmałżonka Najemcy, wyrażające zgodę na zawarcie umowy przez Najemcę 

 

2) Jak dochodzi do zawarcia umowy i co jest jej przedmiotem? 
 

II. UMOWA 

§2. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest najem oznaczonego w umowie apartamentu o charakterze krótkoterminowym, którego 

okres liczony jest w dobach i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

2. Umowa obejmuje wyłącznie najem wskazanego w niej apartamentu, którego dokładny opis wraz ze zdjęciami i 

rzutem dostępny jest także na stronach internetowych Operatora pod adresem http://www.twojajurata.pl 

3. Umowa zawierana jest w imieniu właściciela Apartamentu przez Operatora. W ramach umowy Operator nie 

świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług, w szczególności usług hotelarskich, gastronomicznych, 

transportowych i turystycznych, a także świadczeo w zakresie przechowania rzeczy, opieki nad osobami, opieki 

medycznej i informacji. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres zgodny z dokonaną rezerwacją. 

5. Stroną umowy mogą byd osoby fizyczne posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawne nadają zdolnośd prawną. 

 

http://www.twojajurata.pl/
http://www.twojajurata.pl/
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§3. Sposób zawarcia umowy 

1. Zawarcie umowy następuje na odległośd w formie elektronicznej z chwilą prawidłowego wniesienia przez 

Najemcę opłaty rezerwacyjnej lub/i podpisania karty meldunkowej albo osobiście z chwilą podpisania karty 

meldunkowej i jest tożsame z akceptacją wszystkich postanowieo niniejszego regulaminu.  

2. Sposób dokonywania rezerwacji określa dalsza częśd Regulaminu. 

 

 

§4. Weryfikacja tożsamości 

 

1. Do zawarcia umowy niezbędna jest weryfikacja tożsamości Najemcy, a w przypadku konieczności uzyskania zgody 

współmałżonka, również tożsamości małżonka Najemcy. 

2. Zgoda współmałżonka Najemcy jest wymagana w przypadku istnienia wspólności majątkowej małżeoskiej, a 

kwota czynszu przekracza 10.000 zł. 

3. Weryfikacja tożsamości następuje na podstawie przelewu autoryzacyjnego oraz dokumentu tożsamości. 

4. Najemca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych zgodnych z posiadanym, ważnym dokumentem 

tożsamości. 

5. Na żądanie Operatora lub Rezydenta Najemca zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości 

lub/i wypełnionej i podpisanej karty meldunkowej. 

6. Najemca zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości wskazanego przy zawarciu umowy podczas 

zakwaterowania w lokalu. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości po przybyciu na miejsce 

Rezydent, może odmówid wydania lokalu. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas zakwaterowania w lokalu rażących niezgodności danych osobowych podanych 

przez Najemcę przy zawarciu umowy, Operator uprawniony będzie do Wypowiedzenia umowy z winy Najemcy, a 

pobyt w lokalu będzie możliwy po uregulowaniu czynszu najmu zgodnie z dokonaną rezerwacją. 

§5. Przelew autoryzacyjny 

8. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Przelew autoryzacyjny opiewa na kwotę odpowiadającą wysokości opłaty 

rezerwacyjnej.  

9. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie przelewu autoryzacyjnego wyrażającego zgodę współmałżonka 

Najemcy, oba przelewy powinny opiewad na łączną kwotę odpowiadającą wysokości zadatku, w dowolnych 

proporcjach. 

10. Wykonanie przelewu jest tożsame z akceptacją wszystkich postanowieo Regulaminu Apartamentu. 

11. Autoryzacja przebiegnie pozytywnie, jeżeli: 

a) przelew autoryzacyjny zostanie uznany na rachunku Operatora w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania 

przez Najemcę potwierdzenia rezerwacji, 

b) dane nadawcy przelewu będą identyczne z danymi wskazanymi w potwierdzeniu rezerwacji, 

c) tytuł przelewu autoryzacyjnego będzie tożsamy z tytułem przekazanym przez Operatora (nr rezerwacji) 

12. Pozytywna autoryzacja oznacza zawarcie umowy najmu na odległośd co jest tożsame z zagwarantowaniem 

terminu pobytu.  

13. Autoryzacja może zostad przeprowadzona również za pomocą korty kredytowej, której posiadaczem jest Najemca, 

na takich samych zasadach co tradycyjny przelew autoryzacyjny. 

3) Ile zapłacę za wynajęcie apartamentu i co obejmuje czynsz? 
 

§6. Czynsz 

1. Czynsz najmu stanowi wartośd pobytu i obliczony jest jako iloczyn stawki dobowej w oraz liczby dni na jaką 

apartament ma byd udostępniony, chyba że co innego wynika z aktualnej oferty lub z umowy.  
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2. Wysokośd czynszu jest uzależniona od apartamentu, liczby gości, czasu trwania najmu oraz okresu, w którym 

apartament ma byd udostępniony. 

3. Dopuszcza się możliwośd negocjowania wysokości czynszu w przypadku pobytu powyżej 14 dni lub dla mniejszej 

ilości osób niż 4, a także w przypadku dokonywania pełnej przedpłaty.  

4. Negocjowanie wysokości czynszu jest niedopuszczalne w przypadku skorzystania przez Najemcę z oferty najmu w 

systemie opłaty ratalnej, a także w przypadku skorzystania z innych promocji aktualnych na dzieo dokonania 

rezerwacji. 

5. Czynsz najmu za cały okres najmu Apartamentu płatny jest z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu najmu (w 

dniu przybycia). W przypadku skorzystania przez Najemcę z oferty najmu w systemie opłaty ratalnej, termin 

zapłaty czynszu uzależniony jest od ilości rat zgodnie z zawartą umową o ratalną zapłatę czynszu i przypada na 

ostatni dzieo terminu spłaty ostatniej raty. 

6. Opłata rezerwacyjna stanowi kaucję na zabezpieczenie wykonania umowy, która z chwilą rozpoczęcia okresu 

najmu zostaje zaliczona na poczet czynszu, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty czynszu zgodnie z dokonaną 

rezerwacją, chyba że co innego wynika z umowy. 

7. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, opłata rezerwacyjna wynosi nie więcej niż 50% wartości pobytu. W przypadku 

skorzystania przez Najemcę z oferty najmu w systemie opłaty ratalnej, opłata rezerwacyjna stanowi 

równowartośd pierwszej raty zgodnie z zawartą umową o ratalną zapłatę czynszu. 

8. Opłatę rezerwacyjną można dokonad przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji lub 

kartą kredytową za pośrednictwem linku udostępnionego przez Wynajmującego w systemie PayPal®. 

9. Płatności koocowej można dokonad z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjazdem przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji, kartą kredytową lub najpóźniej gotówką na miejscu do rąk 

Rezydenta. 

10. Brak opłacenia czynszu stanowi podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez właściciela (za 

pośrednictwem Operatora) i zatrzymania wpłaconych dotychczas środków. 

11. Czynsz pobierany jest przez Operatora w imieniu i na rachunek właściciela apartamentu. 

12. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynsz najmu obejmuje: 

a) Wynajęcie całego apartamentu i udostępnienie go takiej liczbie osób jaka została zgłoszona w 

rezerwacji; 

b) Przygotowanie Apartamentu przed przyjazdem obejmujące sprzątanie lokalu, dezynfekcję toalety i 

kuchni oraz dostarczenie pościeli i ręczników w ilości odpowiadającej liczbie Gości; 

c) Dostarczenie artykułów higieny i detergentów codziennego użytku w ilości obliczonej według 

normalnego zapotrzebowania dla liczby Gości w ciągu okresu pobytu , takich jak papier toaletowy, 

tabletki do zmywarki, płyn do zmywania naczyo, a także powitalny zestaw kosmetyków jednorazowego 

użytku. 

d) Sprzątanie Apartamentu przed przyjazdem Gości, a w trakcie pobytu - w przypadku pobytu powyżej 7 

dni - 1 raz w tygodniu. 

e) Sprzątanie koocowe po zakooczeniu pobytu. 

f) Wszystkie media, w tym wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, dostęp do 

szerokopasmowego Internetu (WiFi). 

g) Miejsce postojowe dla 1 pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

4) Jak mogę zarezerwować Apartament? 
 

III. REZERWACJE 

§7. Dokonanie rezerwacji 

 

1. Rezerwacji apartamentu, można dokonad kierując do Operatora zapytanie rezerwacyjne: 

-za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.twojajurata.pl 

-telefonicznie pod nr telefonu +48 533 011 328 

-pocztą elektroniczną na adres rezerwacje@twojajurata.pl 

http://www.twojajurata.pl/
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2. Zapytanie rezerwacyjne powinno zawierad dokładny termin pobytu, liczbę osób z uwzględnieniem dorosłych i 

dzieci, informacje kontaktowe w postaci nr telefonu oraz adresu e-mail oraz dane bilingowe: imię i nazwisko, 

adres stałego pobytu osoby dokonującej rezerwacji, a w przypadku rezerwacji na rzecz osoby trzeciej dane tej 

osoby, która faktycznie będzie Gościem apartamentu. 

3. Jeżeli rezerwacja ma byd dokonana na rzecz jednostki organizacyjnej nie będącej osobą fizyczną, danymi 

bilingowymi są dane rejestrowe tej jednostki. 

4. W przypadku podania niepełnych danych, rezerwacja nie zostanie przyjęta. 

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania rezerwacyjnego Operator poinformuje Gościa o możliwości dokonania 

rezerwacji wysyłając na wskazany w zapytaniu adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji” w postaci załącznika PDF. 

zawierające termin pobytu, liczbę Gości oraz cenę pobytu wraz z informacją o wysokości opłaty rezerwacyjnej i 

danymi do opłacenia rezerwacji.  

6. W przypadku niedostępności terminu podanego przez Gościa w zapytaniu rezerwacyjnym Operator udzieli takiej 

informacji w formie wiadomości e-mail lub SMS i w miarę możliwości zaproponuje inny termin pobytu.  

7. Brak odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne lub brak potwierdzenia rezerwacji jest jednoznaczne z brakiem 

możliwości wynajęcia lokalu w podanym przez Gościa terminie lub odmową dokonania rezerwacji. 

8. Warunkiem dokooczenia procesu rezerwacji jest zawarcie umowy poprzez wniesienie przez Najemcę opłaty 

rezerwacyjnej na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji nr rachunku bankowego bądź kartą kredytową, w 

terminie 48 godzin (nie licząc sobót i dni wolnych od pracy) od otrzymania potwierdzenia, lub dokonania pełnej 

przedpłaty w tym czasie. 

9. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy wpłata opłaty rezerwacyjnej nie może zostad skutecznie 

dokonana przed przybyciem Gościa w wyznaczonym terminie, Operator może udzielid zgody na uiszczenie pełnej 

opłaty gotówką na miejscu, najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa. 

10. Niezwłocznie po uznaniu na wskazanym rachunku bankowym należności obejmującej pełną opłatę rezerwacyjną, 

Operator potwierdzi zawarcie umowy oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej wysyłając do Najemcy pocztą 

elektroniczną „Gwarancję rezerwacji” w postaci załącznika PDF. zawierającego potwierdzenie dokonania opłaty 

rezerwacyjnej, dokładny adres apartamentu wraz ze wskazówkami dojazdu oraz dane kontaktowe Rezydenta.  

11. Termin zostaje zagwarantowany w chwili uznania środków na rachunku bankowym Operatora. W przypadku 

kolizji terminów z innych zapytao rezerwacyjnych, decyduje godzina uznania środków, a opłata wniesiona później 

zostanie zwrócona nadawcy w wysokości nominalnej (100%) wraz z informacją o anulowaniu rezerwacji. 

5) Czy mogę zmienić termin rezerwacji? 
 

§8. Zmiana rezerwacji 

1. Najemca może zmienid termin pobytu ujęty w pierwotnej rezerwacji po uzyskaniu zgody Operatora najpóźniej na 

14 dni przed przyjazdem i  wyłącznie w przypadku dostępności innego terminu. 

2. Zmiany rezerwacji można dokonad kontaktując się z Operatorem telefonicznie pod numerem telefonu +48 

533011328 lub pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@twojajurata.pl 

3. Operator ma prawo odmówid dokonania zmiany terminu pobytu, jeżeli z przyczyn obiektywnych będzie to 

niemożliwe. 

4. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy z powodu braku możliwości zmiany terminu pobytu wpłacone 

środki nie podlegają zwrotowi. 

6) Czy mogę anulować rezerwację? 
 

§9. Anulowanie rezerwacji 

1. W przypadku niedokonania przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w terminie 48 godzin od otrzymania 

potwierdzenia, rezerwacja zostanie anulowana. 

2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

mailto:rezerwacje@twojajurata.pl
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3. W przypadku, gdy rezerwacja zostanie anulowana przez Najemcę po wpłaceniu całego czynszu z góry (przedpłata), 

Najemca jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych środków pomniejszonych o równowartośd 50% 

wartości pobytu. 

4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę na mniej 30 dni przed przybyciem, w planowanym dniu 

przybycia i później, a także w razie niepojawienia się Gościa w czasie udostępnienia apartamentu, Najemca 

zobowiązany będzie do zapłaty całego czynszu najmu zgodnie z dokonaną rezerwacją na podstawie faktury/noty 

obciążeniowej z terminem płatności, wystawionej przez Operatora. 

5. Anulowania rezerwacji można dokonad kontaktując się z Operatorem telefonicznie pod numerem telefonu +48 

533011328 lub pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@twojajurata.pl 

6. W przypadku anulowania rezerwacji z winy Operatora, Najemca uprawniony jest do zwrotu wpłaconych kwot w 

wysokości nominalnej. Wpłacone środki nie podlegają waloryzacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że nie jest 

winą Operatora m.in. zaistnienie siły wyższej, zła pogoda, subiektywna ocena Gościa co do stylu urządzenia i 

wyposażenia Apartamentu, zachowanie innych osób w budynku, braki wyposażenia nieistotne dla prawidłowego 

wykonania umowy, awarie niezależne od Operatora, czasowe przerwy w dostawie prądu, wody, gazu i innych 

mediów. 

 

7) Czego mogę wymagać w trakcie pobytu? 
 

IV. USŁUGI 

§10. Polityka 

1. Operator świadczy usługi zgodnie z ustaloną polityką, w zakresie dążenia do zawarcia umowy najmu w imieniu 

właścicieli apartamentów oferowanych na stronach http://www.twojajurata.pl i  z poszanowaniem zasad 

niniejszego regulaminu przy zachowaniu szczególnej troski o najwyższą jakośd świadczonych usług oraz standardu 

udostępnianego apartamentu i jego wyposażenia. 

§11. Obowiązki Operatora 

2. Operator ma obowiązek zapewnid Gościom: 

a) Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku poprzez zagwarantowanie udostępnienia 

samodzielnego lokalu na okres objęty rezerwacją dla liczby osób wskazanej w umowie; 

b) Bezpieczeostwo zachowania tajemnicy o Gościach, w szczególności ich danych osobowych, danych rachunku 

bankowego i terminu pobytu; 

c) Uprzejmą i nienaganną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług; 

d) Prawidłową realizację postanowieo zawartej umowy; 

8) Jakie usługi dodatkowe mogę wykupić? 
 

§12. Usługi dodatkowe 

1. Najemca może skorzystad z dodatkowych usług na życzenie (Service on Demand), przed przybyciem lub w trakcie 

pobytu, w postaci: 

a. Dodatkowe sprzątanie Apartamentu – 150,00 pln 

b. Dodatkowa wymiana pościeli – 100,00 pln 

c. Dodatkowa wymiana ręczników – 100,00 pln 

d. Pranie rzeczy osobistych (z wyłączeniem bielizny) – od 70,00 pln 

e. Prasowanie (z wyłączeniem bielizny) – od 70,00 pln 

f. Mini bar obejmujący dostawę ulubionych alkoholi (w miarę dostępności) – wartośd zakupionych alkoholi  

+ 20% serwis 

mailto:rezerwacje@twojajurata.pl
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g. Transport z lotniska (Port lotniczy im. L. Wałęsy w Gdaosku) – do uzgodnienia 

h. Transport z dworca PKP – do uzgodnienia 

i. Przechowanie bagażu – 5,00 pln za każdy bagaż, za każdą rozpoczętą godzinę 

 

2. Zamawianie dodatkowych usług i płatności za usługi świadczone podczas pobytu dokonuje się bezpośrednio u 

Rezydenta. Opcja Mini Bar oraz opcje transportu przed przyjazdem powinny byd zgłoszone z chwilą dokonywania 

rezerwacji. 

3. Rezydent lub Operator mają prawo odmówid wykonania usługi dodatkowej ze względu na obiektywną niemożliwośd 

spełnienia świadczenia, lub w przypadku, gdy wykonanie usługi pozostaje w sprzeczności z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami lub jest uzasadnione względami słuszności. W szczególności 

dotyczy to dostarczenia alkoholu osobom niepełnoletnim lub w widocznym stanie nietrzeźwości.  

9) Czy mogę złożyć reklamację związaną z pobytem? 
 

§13. Reklamacje 

3. W przypadku zastrzeżeo co do jakości wyposażenia i standardu apartamentu Gośd proszony jest o niezwłoczne 

poinformowanie Rezydenta lub/i Operatora. 

4. Goście mają prawo składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybieo w jakości świadczonych usług. 

5. Reklamacje powinny byd składane na piśmie, niezwłocznie po zauważeniu uchybieo w standardzie świadczonych 

usług. 

6. Reklamacje rozpoznaje Operator – w zakresie świadczonych przez niego usług oraz Właściciel apartamentu – w 

zakresie uchybieo co do jakości wyposażenia i standardu apartamentu.  

10) Jak dostanę się do Apartamentu po przyjeździe? 
 

V. WYDANIE I ZWROT APARTAMENTU 

§14. Warunki wydania apartamentu 

1. Apartament wydaje i odbiera w imieniu Operatora – Rezydent. 
2. Wydanie Apartamentu następuje na podstawie okazanego Rezydentowi dowodu tożsamości, poprzez przekazanie 

kluczy oraz prezentację Apartamentu i zapoznanie Gości z jego wyposażeniem.  
3. Warunkiem wydania Apartamentu jest opłacenie przez Najemcę całości czynszu najmu na zasadach określonych w 

Regulaminie i zgodnie z warunkami rezerwacji. 
4. Jeżeli po przybyciu na miejsce okaże się, że liczba osób jest większa niż wskazana w Potwierdzeniu rezerwacji, 

Rezydent  może odmówid wydania Apartamentu lub zażądad dodatkowej opłaty w wysokości  150,00 zł. od osoby 
za każdą rozpoczętą dobę pobytu.  

11) Ile trwa doba hotelowa i czy mogę zmienić godzinę przyjazdu lub 

wyjazdu? 
 

§15. Terminy wydania i zwrotu Apartamentu 

1. Wydanie Apartamentu następuje pierwszego dnia najmu (w dniu przybycia), najwcześniej o godzinie 16.00  
2. Najemca zobowiązany jest zwrócid Apartament w ostatnim dniu najmu (w dniu wyjazdu) najpóźniej do godziny 

11.00 
3. Istnieje możliwośd indywidualnego ustalenia z Rezydentem  godzin wydania i zwrotu Apartamentu, przy czym 

wydanie i zwrot Apartamentu w innych godzinach może nastąpid wyłącznie jeżeli nie spowoduje to utrudnieo w 
przyjęciu i obsłudze kolejnych Gości. 
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4. Najemca zobowiązany jest poinformowad Rezydenta o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym planowany dzieo przyjazdu.  

5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformowad Rezydenta  o braku możliwości dotarcia na umówioną 
wcześniej godzinę.  

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu Apartamentu 
spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu. 

7. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócid Operatorowi Apartament w stanie niepogorszonym z 
uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia, za pośrednictwem Rezydenta, który dokona przeglądu Apartamentu 
w obecności Najemcy. 

8. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakooczeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczad karę 
umowną za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości dwukrotności dobowej stawki  aktualnego czynszu 
najmu za dany Apartament, za każdą dobę po dacie zakooczenia najmu, chyba że przedłużenie pobytu zostało 
wcześniej uzgodnione z Operatorem.  

9. Opuszczenie przez Najemcę apartamentu po zakooczeniu pobytu, bez obecności Rezydenta następuje na ryzyko 
Najemcy i może wiązad się z obciążeniem Najemcy kosztami napraw lub kar ujawnionych po wyjeździe Najemcy, 
jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki określone Regulaminem na podstawie faktury/noty obciążeniowej 
wystawionej przez Operatora, z terminem płatności, bez podpisu Najemcy. Kwoty wskazane w dokumencie 
obciążającym Najemcę stają się wymagalne po upływie terminu płatności.  

12) Czy będę zameldowany w lokalu, co to jest karta meldunkowa i  

ile wynosi opłata klimatyczna? 
 

§16. Zakwaterowanie i opłata klimatyczna 

1. Zakwaterowanie następuje na podstawie wypełnionych i podpisanych przez Gości Kart meldunkowych 
przekazanych następnie Rezydentowi w ilości  odpowiadającej liczbie Gości. 

2. Kartę meldunkową  należy wypełnid czytelnie, w miarę możliwości bez skreśleo, najpóźniej w dniu przyjazdu. 
3. Kartę meldunkową Najemca otrzymuje od Rezydenta przy przekazaniu Apartamentu.  
4. Opłata klimatyczna jest pobierana i odprowadzana do kasy urzędu gm. Jastarnia, zgodnie z obowiązującą uchwałą 

Rady Gminy w tym przedmiocie. Osobą odpowiedzialną za pobór i odprowadzenie podatku miejscowego jest 
właściciel apartamentu. 

5. Goście nie są meldowani urzędowo w wynajmowanych lokalach. 

13) Jak powinienem zachowywać się w trakcie pobytu? 
 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU 

§ 17. Obowiązki Gości 

1. Z  Apartamentu mogą korzystad wyłącznie osoby w liczbie wskazanej w umowie.  
2. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywad w Apartamencie wyłącznie pod opieką 

opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za szkody wyrządzone 
przez podopiecznych. 

3. Najemca nie może ustanawiad na przedmiocie umowy praw na rzecz osób trzecich, ani też przenosid na osoby 
trzecie praw wynikających z umowy, w tym oddawad Apartamentu lub jego wyposażenia do odpłatnego lub 
nieodpłatnego korzystania. 

4. Osoby odwiedzające mogą przebywad w Apartamencie w godzinach dziennych 7.00 – 22.00. 
5. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta lub/i Wynajmującego o 

ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie. 
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Apartamentu chyba że co innego wynika z umowy, palenia tytoniu oraz 

używania otwartego ognia pod groźbą naliczenia kary umownej. 
7. W Apartamencie nie można przechowywad ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów 

łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 
8. Najemca zobowiązuje się do utrzymania Apartamentu oraz jego wyposażenia w należytym stanie technicznym i 

estetycznym oraz należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, kradzieżą i innymi czynnikami 
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mogącymi powodowad uszkodzenia, szczególnie poprzez dokładne zamykanie drzwi i okien oraz staranne 

przechowywanie kluczy do drzwi wejściowych i nieudostępnianie kluczy osobom postronnym. 

9. Goście Apartamentu i odwiedzające ich osoby zobowiązani są do zachowania  zasad dobrego sąsiedztwa, 
współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00. 

10. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora lub Właściciela dokonywad jakichkolwiek 
napraw lub czynid jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub 
nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformowad Rezydenta lub Operatora. Najemcy nie 
przysługuje prawo żądania od Operatora lub/i Właściciela zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej 
postanowią na piśmie. 

11. Rezydentowi, Operatorowi i Właścicielowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub 
w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy 
Najemca nie będzie obecny w Apartamencie, Rezydent lub Operator niezwłocznie poinformują go o konieczności 
wstępu do Apartamentu. 

12. W przypadku naruszenia postanowieo Regulaminu Operator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze 
skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścid Apartament. 

14) Na czym polega moja odpowiedzialność za niewłaściwe 

zachowanie podczas pobytu? 
 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§18. Odpowiedzialnośd  Gości 

1. Goście  ponoszą solidarną pełną odpowiedzialnośd materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 
wyposażenia i urządzeo technicznych Apartamentu, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.  

2. W przypadku naruszenia postanowieo Regulaminu bądź Umowy, Operator może odmówid świadczenia usług 
osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądao Operatora 
lub/i Rezydenta, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia,  do zapłaty za ewentualne zniszczenia 
oraz do opuszczenia Apartamentu. 

3. Każdorazowo Gośd opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeostwa, powinien wyłączyd urządzenia 
elektryczne: telewizory, DVD, radioodbiorniki, pralkę, piekarnik, płytę ceramiczną i inne z wyłączeniem urządzeo 
służących do ogrzewania pomieszczeo i wody, zgasid światło, zakręcid krany, zamknąd okna oraz zamknąd drzwi na 
klucz. 

4. Właścicielowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gości do Apartamentu w 
przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone 
usługi. Operator może wykonywad te prawo przez Rezydenta. Prawo to wykonywane jest przez Operatora.  

15) Czy poniosę dodatkowe koszty związane z pobytem? 
 

§19. Dodatkowa odpowiedzialnośd finansowa 

1. W przypadku naruszenia przez Gości lub odwiedzających zakazu palenia tytoniu w Apartamencie Najemca 
zobowiązany jest na żądanie Operatora do pokrycia kosztów prania - zasłon, pościeli i innych materiałów 
chłonących tytoo - w kwocie zryczałtowanej -  1.000,00 zł. 

2. W przypadku zanieczyszczenia Apartamentu wymiocinami Najemca zobowiązany jest na żądanie Operatora do 
pokrycia kosztów czyszczenia  zanieczyszczonych materiałów - w kwocie zryczałtowanej - 1.000,00 zł. 

3. W przypadku zagubienia powierzonych kluczy do drzwi wejściowych lub okien Najemca zobowiązany będzie do 
pokrycia kosztów wymiany wkładek patentowych lub/i zamków okiennych - w kwocie zryczałtowanej – 300,00 zł. 

4. W przypadku dokonania innych zniszczeo lub wyrządzenia szkód w Apartamencie, Najemca zobowiązany będzie 
do zapłaty kwoty odpowiadającej wartości naprawy lub wartości odtworzeniowej uszkodzonych, zniszczonych lub 
utraconych przedmiotów. 

5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwośd obciążenia Najemcy kosztami naprawy lub odtworzenia w postaci noty 
obciążeniowej/faktury bez dodatkowego podpisu lub obciążenia rachunku karty kredytowej również po wyjeździe 
Gości. 

6. Włączenie ogrzewania na żądanie Najemcy poza sezonem grzewczym, który przypada w okresie od 
15.października do 15. kwietnia, gdy temperatura w Apartamencie przekracza 18 st. C., może wiązad się z 
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naliczeniem dodatkowej opłaty zryczałtowanej w wysokości 10 zł. brutto za każdą rozpoczętą dobę ogrzewania 
Apartamentu. 

7. W przypadku przybycia ze zwierzęciem może zostad doliczona dodatkowa opłata zryczałtowana za sprzątanie w 
wysokości nie przekraczającej 10 zł. brutto za każdą dobę pobytu. 

8. Najemca wyraża zgodę na dokonanie przez Operatora przelewu wierzytelności wymagalnych na podmioty trzecie, 
w przypadku nie uregulowania przez Najemcę wszystkich kosztów pobytu pomimo wcześniejszego wezwania 
Najemcy w formie pisemnej lub elektronicznej.  

16) Na czym polega ograniczona odpowiedzialność Operatora (lub 

właściciela apartamentu)? 
 

§20. Odpowiedzialnośd Operatora 

1. Operator i Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby 

korzystające Apartamentu, szczególnie z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, 

kosztowności albo przedmiotów mających wartośd naukową lub artystyczną.  

2. Operator i Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu 

należącego do Gości, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy 

te zostały zaparkowane na parkingu znajdującym się na terenie budynku czy poza nim. 

3. Operator i Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i straty na rzeczach i osobach wyrządzonych przez 

Gości i osoby ich odwiedzające. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodnośd lokalu z opisem oraz zdjęciami umieszczonymi na stronach 

internetowych Operatora o ile niezgodności te nie wpływają na możliwośd realizacji usługi krótkoterminowego 

zakwaterowania w sposób ogólnie przyjęty. 

5. Za zapewnienie sprzątania apartamentu, dostęp do WiFi oraz parking odpowiedzialny jest Właściciel.  

 

 

17) Co stanie się z moimi rzeczami pozostawionymi w Apartamencie? 
 

§21. Rzeczy pozostawione w Apartamencie 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżających Gości, będą odesłane na 

wskazany przez Najemcę adres na jego koszt. 

2. W przypadku nie otrzymania od Najemcy  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Operator przechowa 

powyższe przedmioty na koszt ich właściciela przez okres 30 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą 

na własnośd Operatora.  

3. Artykuły spożywcze, leki, środki antykoncepcyjne i baterie podlegają natychmiastowej utylizacji. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18) Kto jest administratorem moich danych osobowych? 
 

§22. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Gocławski (Operator), z którym można skontaktowad się pod 

adresem dane.osobowe@goclawski.com.pl  

2. Najemca  wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b,c,f 

RODO przez Operatora: Goclaw Investments z siedzibą w Warszawie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu 

Gości w Apartamencie, korzystania przez Gości z pozostałych usług świadczonych przez Operatora, dla celów 

mailto:dane.osobowe@goclawski.com.pl
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księgowych, archiwizacyjnych i statystycznych. Dane osobowe mogą byd przekazywane wyłącznie uprawnionym 

podmiotom (organy administracji publicznej i samorządowej, właściciel apartamentu, uprawnieni pracownicy, 

organy ścigania) i wyłącznie  w celu realizacji umowy lub/i dochodzenia należności z tytułu najmu. Goście mają 

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania, a także żądania zmiany, ograniczenia 

przetwarzania lub/i usunięcia w każdym czasie. Szczegółowy zakres przetwarzania danych osobowych oraz 

uprawnienia osób przekazujących swoje dane osobowe są udostępniane Najemcy przed dokonaniem rezerwacji w 

formie pliku PDF. 

 

19) Kto rozstrzyga o ewentualnych sporach? 
 

§23. Odesłanie 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
 
§24. Spory 

 
1. Wszelkie spory mogące powstad w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy miejscowo dla Warszawy-Woli. 
2. W przypadku powstania roszczeo odszkodowawczych, odpowiedzialnośd stron ogranicza się do wysokości 

rzeczywiście poniesionej straty z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w regulaminie. 
 

20) Gdzie mogę zapoznać się z treścią Regulaminu? 
 

§25. Publikacja 
 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Operatora: http://www.twojajurata.pl. 
 

http://www.twojajurata.pl/

