
REGULAMIN PRZYSTANI
w Gdańsku, Górki Zachodnie, ul. Przełom 9

ROZDZIAŁ I  Postanowienia ogólne i defnicce.  

§1
Właścicielem  przystani  żeglarskiec  położonec  w  Gdańsku  -  Górkach
Zachodnich  nad  Wisłą  Śmiałą,  przy  ulicy  Przełom 9,  dalec  w  Regulaminie
zwanec przystanią cest Gmina Gdańsk. W imieniu Gminy Gdańsk przystanią
administruce Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku, zwany dalec w skrócie GOS.
Jachtklub  Stoczni  Gdańskiec,  zwany  dalec  Jachtklubem  pełni  na  przystani
funkccę  cec  operatora  na  podstawie  odrębnec  umowy  z  GOS  w  Gdańsku.
Siedziba Jachtklubu zlokalizowana cest na terenie przystani.
2. W imieniu Jachtklubu władzę na przystani sprawuce Zarząd Jachtklubu, 
który w sprawach szczegółowych przekazuce pełnomocnictwa swym 
pracownikom:
- kierownik Jachtklubu,
- starszy bosman Jachtklubu,
- bosman Jachtklubu.

§2
Przystań, przeznaczenie i obszar.
1. Przystań cest obiektem sportowo-rekreacycnym spełniacącym funkcce:
- bazy lokalowo-technicznec,
- przystani cachtowec,
- bazy szkoleniowo-sportowec,
- ośrodka życia klubowego i kulturalnego.
2. Obszar przystani obecmuce ogrodzony teren przystani, zabudowania, 
nabrzeża i pomosty oraz akwen przystani.
3. Na obszarze przystani macą miecsce siedziby podmiotów gospodarczych 
prowadzące swą działalność na podstawie odrębnych umów z GOS w 
Gdańsku.
4. Akwen przystani obecmuce basen przystani oraz akwen na zewnątrz 
nabrzeża wschodniego, do linii wychodzącec z nacdalec w kierunku wschodnim
wysuniętego punktu pomostu północnego, wzdłuż którego przebiega granica 
pomiędzy Jachtklubem, a sąsiednią przystanią cachtową, biegnąca dalec w 
kierunku południowym, równolegle do nabrzeża wschodniego, kończącec się 
na linii prostopadłec do brzegu, poprowadzonec z punktu styku linii ogrodzenia
południowego z linią brzegu.
5. Akwen szkoleniowy i warunki szkolenia określa, w zależności od potrzeb 
kierownik szkolenia, obozu lub kursu.

ROZDZIAŁ II             Postoce i opłaty  

§3
1. Jednostka pływacąca, którec właścicielem, armatorem lub użytkownikiem 



cest członek Jachtklubu uzyskuce stałe miecsce postocu na przystani, na 
podstawie zgody Zarządu Jachtklubu.
2. Jednostka pływacąca którec właścicielem, armatorem lub użytkownikiem 
cest osoba fzyczna lub prawna nie będąca członkiem Jachtklubu uzyskuce 
prawo postocu w obrębie przystani, na podstawie zgody bosmana Jachtklubu.
3. Na terenie przystani mogą pozostawać wyłącznie cednostki pływacące, 
które zgłosiły swe przybycie. Zgłoszenia przybycia cednostki dokonuce 
upoważniony członek załogi cednostki u bosmana Jachtklubu, wypełniacąc 
druk zgłoszenia postocu1 (zał.nr 1).
4. Postóc cednostki do 4 godzin cest postocem gościnnym, bezpłatnym.
5. Za postóc cednostki powyżec 4 godzin oraz inne usługi przystani opłaty 
pobiera bosman Jachtklubu w sposób określony Regulaminem Opłat  i 
aktualnym cennikiem.
6. Za zgodą starszego bosmana Jachtklubu: właściciele, armatorzy i 
użytkownicy cednostek stacconucących na terenie przystani mogą uzyskać 
możliwość odpłatnego przechowywania na terenie przystani przedmiotów 
stanowiących wyposażenie ich cednostek.

ROZDZIAŁ III            Przepisy porządkowe przystani  

§4
Przebywanie osób na terenie przystani
1. Teren przystani cest terenem zamkniętym obcętym całodobowym dozorem 
fzycznym i elektronicznym.
1.1 Dozór fzyczny pełniony cest:
a. w godzinach od 0800 do 2000 przez bosmana Jachtklubu,
b. w godzinach od 2000 do 0800 przez pracownika ochrony.
1.2 Dozór elektroniczny stanowi system monitorowania przystani za 
pośrednictwem kamer i recestratora zdarzeń oraz system kontroli dostępu 
poprzez bramę główną i furtkę.
2. W okresie roku kalendarzowego wyodrębnione są okresy:
a. "sezon żeglugowy" od 01 maca do 31 października,
b. "sezon martwy" od 01 listopada do 30 kwietnia.
3. W okresie doby wyodrębnione są:
a. pora nocna,
b. pora dzienna.
3.1 W okresie "sezonu żeglugowego" pora dzienna trwa od godziny 06:00 do 
godziny 22:00.
3.2 W okresie "sezonu martwego" pora dzienna trwa od godziny 08:00 do 
godziny 20:00.
3.3 Okres poza porą dzienną cest porą nocną.
4. Nieograniczone prawo przebywania na przystani posiadacą:
a. uprawnieni przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańska i GOS w Gdańsku,

1 składacący zgłoszenie postocu wyraża zgodę na przetwarzanie cego danych osobowych 
przez Jachtklub w celu wykonania usług przystani (w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych)



b. członkowie Zarządu Jachtklubu,
c. kierownik Jachtklubu.
4.1 Prawo przebywania na przystani w porze dziennec i nocnec w okresie 
całego roku kalendarzowego macą:
a. członkowie Jachtklubu,
b. członkowie załóg cednostek stacconucących na terenie przystani, wpisanych
do recestru bosmana Jachtklubu,
c. pracownicy Jachtklubu i ochrony w czasie wykonywania obowiązków 
służbowych,
d. właściciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na 
terenie przystani,
e. upoważnieni przez właściciela pracownicy podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność na terenie przystani.
e. inne osoby na podstawie zgody starszego bosmana lub kierownika 
Jachtklubu.
Ww osoby muszą posiadać indywidualną, kodowaną kartę dostępu.
4.2 Prawo przebywania na przystani innych osób nie wymienionych w pkt.4.1 
ograniczone cest do pory dziennec. Rozszerzenie dla ww. osób prawa do 
przebywania na przystani w porze nocnec wymaga zgody bosmana Jachtklubu
odnotowanec w dokumentach służbowych.
4.3 Osoby wymienione w pkt.4.1 ponoszą pełną odpowiedzialność za 
zdarzenia pozostacące w związku z obecnością na przystani osób, które 
znalazły się na przystani za ich zgodą.
5. W porze nocnec budynki i pomieszczenia przystani pozostacą zamknięte za 
wycątkiem sanitariatów. Konieczność otwarcia zamkniętych pomieszczeń 
wymaga obecności upoważnionego pracownika Jachtklubu i dokonania zapisu
w służbowych dokumentach bosmańskich.
6. Wszystkie osoby przebywacące na obszarze przystani są zobowiązane do 
podporządkowania się doraźnym zarządzeniom oraz bezpośrednim 
poleceniom bosmana Jachtklubu lub pracownika ochrony przystani.
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych.

§5
Jednostka pływacąca na przystani
1. Każdorazowe przybycie i opuszczenie przystani powinno zostać 
odnotowane przez członka załogi w recestrze pływań prowadzonym przez 
bosmana Jachtklubu.
2. Postóc cednostki na przystani może być:
a. krótkotrwały do 24 godzin,
b. okresowy do 3 miesięcy,
c. bezterminowy powyżec 3 miesięcy.
3. Jednostka może stacconować:
a. na wodzie,
b. na lądzie w terenie otwartym,
c. na lądzie w pomieszczeniu (hangar).



4. Miecsce postocu cednostki wyznacza bosman Jachtklubu w porozumieniu z 
armatorem cednostki lub osobą przez armatora upoważnioną.
5. Jednostka oraz członkowie cec załogi macą prawo do korzystania z obiektów,
wyposażenia i usług przystani w sposób określony niniecszym Regulaminem i 
Regulaminem Opłat.
6. Jednostka stacconucąca na przystani musi być ubezpieczona w zakresie 
odpowiedzialności cywilnec (OC) oraz powinna być ubezpieczona od strat 
materialnych mogących powstać na skutek włamań, kradzieży i działania 
żywiołów. Jachtklub nie będzie ponosił cakieckolwiek odpowiedzialności za 
straty spowodowane we ww. zakresie.
7. Jachtklub posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnec (OC) w 
zakresie prowadzonec działalności gospodarczec.

§6

Samochód na przystani
1. Na teren przystani mogą wceżdżać i pozostawać osobowe pocazdy 
mechaniczne wykorzystywane przez:
a. członków Jachtklubu,
b. członków załóg cednostek stacconucących na terenie przystani,
c. pracowników Jachtklubu,
d. pracowników podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na 
terenie przystani.
Ww. osoby otrzymucą prawo wcazdu na teren przystani na podstawie 
indywidualnec, kodowanec karty dostępu.
2. Wcazd i postóc innych pocazdów mechanicznych niż wymienione w pkt.1 
wymaga każdorazowec zgody bosmana Jachtklubu.
3. Podczas imprez organizowanych na terenie przystani, prawo wcazdu i 
postocu pocazdów mechanicznych może być ograniczone.
4. Ruch pocazdów mechanicznych w porze nocnec cest ewidencconowany 
przez bosmana Jachtklubu lub pracownika ochrony.
5. Zabrania się:
a. wcazdu pocazdów mechanicznych na:
- obszary nieutwardzone, a zwłaszcza trawniki;
- kecę wschodnią „E”,
- do pomieszczeń zadaszonych.
b. parkowania pocazdów mechanicznych:
- w polu operacycnym żurawia,
- drogach docazdowych i pożarowych,
- w odległości mniecszec niż 10m od bramy wcazdowec oraz 5m od drzwi i 
bram budynków i pomieszczeń oraz 2 m od krawędzi nabrzeży,
- trawnikach.
Koszt likwidacci strat spowodowanych nie przestrzeganiem niniecszych 
postanowień obciąża kierucącego pocazdem.
6. Parkowanie pocazdów mechanicznych przez okres dłuższy niż 16 godzin 



wymaga zgody bosmana Jachtklubu.
7. Załodze cednostki czarterowanec przysługuce prawo do parkowania nie 
więcec niż 2 osobowych pocazdów mechanicznych w okresie trwania recsu 
cednostki.
8. Jachtklub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu cakichkolwiek szkód 
powstałych w okresie parkowania pocazdów mechanicznych na terenie 
przystani.

ROZDZIAŁ IV            Zarządzenia   
§7

W sprawach szczególnych wydawane są przez Zarząd lub kierownika 
Jachtklubu zarządzenia stanowiące aneks do niniecszego Regulaminu.
W terminie zatwierdzenia niniecszego Regulaminu obowiązucą:
1. z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie identyfkacci osób i pocazdów,
2. z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie bezpiecznego wykonywania  usług  
transportu wewnętrznego,
3. z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie warunków korzystania z usług 
przystani przez podmioty gospodarcze i osoby fzyczne prowadzące 
działalność w zakresie remontów i budowy cednostek pływacących.

ROZDZIAŁ V            Bezpieczeństwo i ochrona środowiska  

§8
1. Na terenie przystani zabrania się:
a. przebywania w stanie nietrzeźwym,
b. korzystania z urządzeń technicznych przystani bez zgody bosmana 
Jachtklubu i w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu przystani oraz wód basenu,
- biwakowania i rozpalania ognisk bez zgody bosmana Jachtklubu,
- wytwarzania fali w basenie i w obrębie akwenu przyległego,
- kąpieli w basenie.
2. Z obiektów i urządzeń przystani korzystać mogą osoby, macące prawo do 
przebywania na cec terenie.

§ 9
Pożar
1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna przystąpić do gaszenia pożaru 
dostępnymi środkami i natychmiast zawiadomić bosmana lub kierownika 
Jachtklubu.
2. Dalsze postępowanie winny odbywać się zgodnie z Instrukccą 
Przeciwpożarową Jachtklubu.
3. Na przystani powinny znacdować się odpowiednie środki gaśnicze, za 
których stan odpowiedzialny cest starszy bosman Jachtklubu.
4. U bosmana Jachtklubu znacduce się:
- wykaz telefonów alarmowych,



- wykaz pracowników Jachtklubu wraz z ich numerami telefonów,
- wykaz członków Zarządu Jachtklubu wraz z ich numerami telefonów.

§10
Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie
1. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie,
należy przede wszystkim organizować pomoc przy pomocy dostępnych 
środków. 
2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
- koła ratunkowe,
- bosaki,
- łodzie wiosłowe lub motorowe.
Środki te pozostacą pod nadzorem bosmana Jachtklubu.

§11
Ochrona środowiska
1. Na obszarze przystani obowiązuce zakaz:
- zrzutu wód zęzowych,
- zrzutu do wody, ziemi,kratek ściekowych i tp. substancci płynnych oraz 
stałych mogących spowodować skażenie środowiska,
- spalania tworzyw sztucznych oraz innych materiałów nie używanych w 
celach grzewczych.
2. Zużyty olec silnikowy i zaoleconą wodę zęzową należy zlewać do 
odpowiedniego pocemnika po uzgodnieniu z bosmanem Jachtklubu.
3. Odpadki należy wrzucać do odpowiednich pocemników.
4. Bosman Jachtklubu ma obowiązek uniemożliwić prowadzenie cakichkolwiek
czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
oraz nakazać usunięcie powstałych z tego tytułu szkód.

ROZDZIAŁ VI            Etykieta żeglarska na przystani  

§12
1. Na obszarze przystani obowiązuce ogólnie przycęta etykieta żeglarska.
2. Dzień rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego cest świętem 
Jachtklubu Stoczni Gdańskiec.
3. W czasie sezonu żeglugowego bosman Jachtklubu podnosi banderę na 
maszcie klubowym o godz.08:00 i opuszcza cą o zachodzie słońca.
4. Na przystani obowiązuce cisza nocna w porze nocnec.

ROZDZIAŁ VII           Postanowienia końcowe  



§ 13
1. Na obszarze przystani obowiązucą zarządzenia Zarządu i pracowników 
Jachtklubu.
2. Przestrzeganie Regulaminu nadzoruce Zarząd i pracownicy Jachtklubu.
3. Przepisy niniecszego Regulaminu mogą być uzupełniane poprzez 
ogłaszanie zarządzeń porządkowych (§ 7).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.


