
UCHWAŁA NR XXXII/258/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Przystani w Podamirowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się  Regulamin Przystani w Podamirowie,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w miejscu widocznym przy wejściu 
do obiektu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Traci moc Uchwała nr XXXI/255/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Przystani w Podamirowie.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Id: 3BC582A5-10EA-42C4-904F-BB66891D3BA1. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/258/17

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 11 września 2017 r.

REGULAMIN  PRZYSTANI W PODAMIROWIE

I.   Postanowienia ogólne i definicje

1. Zarządcą Przystani w Podamirowie, zwanej dalej Przystanią, jest Gmina Będzino.

2. Osobą działającą w imieniu Gminy Będzino na Przystani jest wyznaczona przez gminę osoba (lub osoby), 
zwana dalej Bosmanem, działająca w oparciu o niniejszy Regulamin Przystani.

3. Obszar Przystani obejmuje teren Przystani zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.

4. Flota pływająca Przystani składa się ze sprzętu gminnego oraz sprzętu prywatnych  armatorów.

5. Rejestr sprzętu gminnego prowadzony jest przez Bosmana Przystani.

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Bosmana, pracowników obsługi przystani.

7. Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00.

II.   Przepisy porządkowe obowiązujące na Przystani

1. Prawo do przebywania na terenie Przystani mają:

1) mieszkańcy gminy oraz przebywający na jej terenie turyści;

2) uczestnicy regat, zgrupowań oraz osoby im towarzyszące;

3) pracownicy Przystani lub interesanci;

4) załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój;

5) inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych

2. Na terenie Przystani zabrania się:

1) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez uzgodnienia               z Gminą Będzino;

2) biwakowania bez zezwolenia Gminy Będzino;

3) parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;

4) slipowania jednostek bez zgody Bosmana;

5) korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;

6) wprowadzania psów na teren Przystani bez smyczy;

7) zaśmiecania terenu Przystani oraz niszczenia elementów ochrony brzegu;

8) tarasowania przejść, pomostów, nabrzeża oraz slipu;

9) plażowania na trenie Przystani oraz na pomostach;

10) mycia samochodów i przyczep;

11) wędkowania bez zgody Bosmana;

12) tarasowania dróg pożarowych

III.   Przebywanie na terenie Przystani

1. Prawo do zatrzymania się na akwenie Przystani przysługuje wszystkim jednostkom pływającym  o ile  
pozwala na to miejsce i głębokość zanurzenia w basenie Przystani.
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2. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:

1) cumowanie na terenie Przystani, zgłoszenie postoju u Bosmana lub odpowiednim służbom dyżurnym;

2) zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi w miejscu wyznaczonym przez Bosmana;

3) za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.

3. Na akwenie Przystani zabrania się:

1) kąpieli;

2) kotwiczenia w wejściu do basenu Przystani;

3) poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Przystani;

4) cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana;

5) zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu

6) przebywania osób niepełnoletnich bez opiekuna lub osoby dorosłej

7) osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

8) zanieczyszczania środowiska naturalnego; wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów 
silnikowych i innych substancji mogących zanieczyścić wodę lub glebę

9) zakłócania ciszy nocnej

IV.   Wejście i wyjście z terenu Przystani

1. Sternicy wszystkich jachtów wchodzących na teren Przystani, a także jachtów wychodzących na czas 
powyżej 1 doby z akwenu Przystani obowiązani są zgłosić ten fakt Bosmanowi.

2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się też odpowiednio do jachtów wywożonych          z terenu Przystani 
transportem kołowym.

V.   Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Przystani

1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie po uprzednim 
uzgodnieniu z Bosmanem.

2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Przystani. Podłączenie węży może odbywać się wyłącznie po 
uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Bosmana.

VI.   Cumowanie jednostek pływających

1. Miejsce do cumowania jednostek pływających wyznacza Bosman. Załogi jednostek pływających mają 
obowiązek cumować jednostki w wyznaczonych miejscach cumowniczych.

2. Cumowanie długotrwałe jednostek pływających wymaga zawarcia odpowiedniej umowy na cumowanie 
(według wzoru określonego przez Gminę Będzino).

3. Nie zezwala się na cumowanie przy pomostach pływających jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz 
właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji lub bezpieczeństwa innych 
zacumowanych tam jednostek.

4. Bosman ma prawo wejść na jednostkę w czasie nieobecności załogi w razie potrzeby poprawienia 
cumowania lub z innych względów bezpieczeństwa.

5. Jednostka pływająca użytkownika, o którym mowa w ust. 4, może być w chwili ewakuacji przestawiona 
w wyznaczone miejsce ewakuacji. Przestawienie jednostki pływającej w tych przypadkach może odbyć się 
pod nieobecność użytkownika danej jednostki.

6. Za prawidłowe cumowanie jednostki pływającej do brzegu, pomostu lub boi cumowniczej odpowiada sternik 
jednostki.

7. Na terenie Przystani zabrania się cumowania jednostek pływających do pomostów lub brzegu za pomocą 
kłódki lub innego działającego zabezpieczenia uniemożliwiającego ewakuację.
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8. Cumujące na przystani jednostki pływające powinny być oznakowane zgodnie            z obowiązującymi 
przepisami i posiadać wymagane wyposażenie przeciwpożarowe. Zaleca się, aby jednostki posiadały polisę 
OC.

VII.    Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony 
przeciwpożarowej.

2. W szczególności na Przystani zabrania się:

1) używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione;

2) używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;

3) rozpalania ognisk poza wyznaczonym miejscem i bez zgody Bosmana;

4) używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych;

5) stwarzania sytuacji niebezpiecznych, zarówno na akwenie, jak i na terenie Przystani;

6) tarasowanie dróg pożarowych.

3. Na terenie Przystani używane są następujące alarmy:

1) alarm pożarowy:

sygnał – długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby 
przebywające na terenie Przystani winny podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję 
przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;

2) alarm człowiek za burtą:

sygnał – krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman lub inna osoba odpowiedzialna 
organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.

VIII.   Przepisy zimowania jednostek pływających

1. Hangary na terenie Przystani służą do przechowywania sprzętu gminnego.

2. Sprzęt prywatny może być przechowywany na terenie Przystani w miejscu wyznaczonym przez Bosmana za 
zgodą Gminy Będzino.

3. Warsztaty na terenie Przystani przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, za zgodą Bosmana.

IX.   Etykieta żeglarska na Przystani

Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

X.   Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Przystani sprawuje Bosman oraz Gmina Będzino.

2. Teren Przystani jest w sposób ciągły monitorowany. Zarejestrowane przypadki wandalizmu lub zachowania 
sprzecznego z dobrą etykietą żeglarską zostaną przekazane do sadu koleżeńskiego lub właściwym służbom 
porządkowym oraz organom ścigania.

3. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy  odpowiednie władze 
oraz służby.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się 
postanowieniom niniejszego Regulaminu.
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