
Regulamin Przystani Wodnej Ośrodka Sportu  
i Rekreacji we Włocławku 

 
I. Postanowienia ogólne i definicje 
 

1. Trwałym zarządcą i administratorem przystani jachtowej jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji we Włocławku 

2. Przystań usytuowana jest we Włocławku na rzece Wiśle przy ulicy Piwnej 1A. 
3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani 

Wodnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada. 
 
II. Przepisy porządkowe przystani 
 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do 
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez 
pracowników obsługi przystani. 

2. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające                  
z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.  

3. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten do jakiego są 
przeznaczone. 

4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi 
uchwalony przez Radę Miasta Włocławek. 

5. Na terenie przystani zabrania się:  
        

 Zaśmiecania terenu przystani, niszczenia elementów przystani 

 Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich 
przeznaczeniem 

 Przebywania dzieci do lat 13  bez opieki rodziców lub opiekunów 

 Wędkowania na pomostach i na terenie przystani 

 Kąpieli 

 Wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy 

 Picia alkoholu (poza miejscami do tego wyznaczonymi) 

 Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych 

 Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów 

 Mycia samochodów i innych pojazdów 

 Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani 

 Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody 
obsługi. 

 Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela 

 Wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach 

 Wykorzystywania- bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we 
Włocławku- przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej. 

 

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do 

opuszczenia terenu przystani.  
Nieprzestrzeganie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu 
Karnego lub ustaw szczególnych pociąga za sobą odpowiednie sankcje karne. 



Prawa jednostek pływających przebywających w przystani 
 

1. Prawo do zatrzymania się w przystani przysługuje wszystkim jachtom o ile 
pozwala na to miejsce w basenie przystani lub przy pomostach pływających 

2. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury: 
 Zatrzymanie się w basenie przystani lub przy pomoście pływającym,               

a następnie zgłoszenie postoju u pracownika obsługi przystani 
 Dokonanie wpisu do „Rejestru wejść i wyjść jednostek pływających”  
 Dokonanie opłaty postojowej 
 Zajęcie wyznaczonego przez pracownika obsługi przystani miejsca przy 

nabrzeżu 
 Wszelkich formalności związanych z postojem jachtów i uiszczeniem 

opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu 
3. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie 

pracownika załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wyznaczone 
miejsce. 

4. Opłaty za miejsca postojowe w przystani wnosi się gotówką z góry  za 
zadeklarowany czas postoju. 

5. Opłaty postojowe zawiera cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Włocławek. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklaracje postoju 
stanowiącą załącznik do Regulaminu.  

6. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu którego 
zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, 
odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki                         
w przystani. 

7. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa 
przystani ani OSiR nie odpowiada.  

8. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i obowiązujących na terenie 
przystani przepisów uprawnione  do interwencji odpowiednie służby mają 
prawo do egzekwowania od osób naruszających  ww. przepisy zachowanie 
zgodne z regulaminem i ustalonymi zasadami. 

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do 
przestrzegania regulaminu, a także poleceń wydawanych przez pracowników 
obsługi. 

10.  Przebywanie w basenie przystani i korzystanie z jej usług jest tożsame z 
zaakceptowaniem warunków i zasad ustalonych w Regulaminie.  

 
 


