
Regulamin Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim Ośrodka Sportu 

i Rekreacji we Włocławku 
 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje. 
 

1. Trwałym zarządcą i administratorem przystani jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

we Włocławku Al. Fryderyka Chopina 8. 

2. Przystań usytuowana jest we Włocławku na zalewie Włocławskim przy 

ulicy Płockiej nr 187. 

3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani, 

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 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: 

 Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych; 

 Mycia samochodów i innych pojazdów; 

 Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani; 

 Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

 Korzystania z zaplecza sanitarnego bez zgody Bosmana Przystani; 

 Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela; 

 Przebywania nieletnich na terenie bez opieki rodziców lub opiekunów; 

 Wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy; 

 Zaśmiecania terenu przystani, niszczenia elementów przystani; 

 Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów; 

 Picia alkoholu oraz przebywania w stanie po użyciu alkoholu; 

 Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 Wędkowania na pomostach i na terenie przystani; 

 Kąpieli; 

 Rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani; 

 Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody 

obsługi; 

 Wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach; 



 Wykorzystywania bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

we Włocławku przystani jako miejsca do prowadzenia działalności 

handlowej. 
 

III. 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. 

2. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury: 

 Zatrzymanie się w basenie przystani, zgłoszenie postoju u pracownika 

obsługi przystani; 

 Dokonanie wpisu do „Rejestru  długoterminowo cumowanych łodzi”  
lub „Rejestru  tymczasowo cumowanych łodzi”; 

 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. Pierwszeństwo mają osoby deklarujące postój 

i wnoszące opłatę za cały sezon (kwiecień – październik). 

5. Opłaty postojowe zawiera uchwalony przez Radę Miasta Włocławek. 

Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklaracje postoju poprzez 

dokonanie wpisu do „Rejestru  długoterminowo cumowanych łodzi”  

6. Osoba podpisująca deklarację postoju 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. 

 

 

 



IV. Wejście i wyjście z przystani . 

 

1. Użytkowników wszystkich jachtów wchodzących i wychodzących z przystani 

obowiązuje zgłoszenie tego faktu u pracownika obsługi przystani. 

2. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z przystani 

transportem kołowym. 
 

V. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia przystani. 
 

1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się 

odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikiem obsługi przystani.  
 

VI. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż. 
 

1. Na obszarze przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą 

oraz ochrony przeciwpożarowej. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia 

lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast 

osobiście powiadomić pracowników przystani. 

3. Pracownik przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma 

prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie 

przystani. 

4. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się 

do poleceń kierującego akcją. 

5. Jeżeli wymaga tego sytuacja, pracownik przystani powiadamia: 

 a. Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999 

b. Straż Pożarną nr tel. 998 

c. Policję nr tel. 997 

d. Dyrektora OSiR-u 54 413 07 00 

 

VII. Przepisy „zimowania” taboru pływającego. 
 

1. Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie przystani 

w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi po dokonanie wpisu 

do odpowiedniego rejestru.  

2. Za postój jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodną 

z cennikiem. 

3. Opłatę uiszcza się za cały czas ,,zimowania’’ z góry. 
 

VII.  Etykieta żeglarska w przystani jachtowej. 
 

1. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętej etykiety 

żeglarskiej. 

 

 

 



VIII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przystani jachtowej 

sprawuje Dyrektor OSiR-u oraz Starszy Bosman przystani. 

2. Użytkowników przystani obowiązują przepisy Polskiego Związku 

Żeglarskiego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa. 

4. Regulamin Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim wchodzi w życie z 

dniem 11.04.2018 r. 

 

Dyrektor OSiR-u Włocławek, Kontakt 54 413 07 00 

 

 

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do 

opuszczenia terenu przystani 


