
UCHWAŁA NR XXXII/259/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie 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. 

Przyjmuje się Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie  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/256/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie 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
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/259/17

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 11 września 2017 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
NA TERENIE PRZYSTANI W PODAMIROWIE

1. Przystań i wypożyczalnia czynna są sezonowo w miesiącach letnich – VII i VIII                            w godz. od 
11:00 do godz. 17:00.

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

3. Sprzęt wodny (rower wodny + kamizelki ratunkowe)  mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie (wzór 
protokołu wypożyczania sprzętu stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) za okazaniem dokumentu 
tożsamości i wpłaceniu kaucji w wysokości 100zł. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez 
zastrzeżeń.

4. Maksymalny czas bezpłatnego wypożyczenia 1 sztuki sprzętu wynosi 1,5h.

5. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejne 
rozpoczęte 15 minut w wysokości 10zł.

6. Sprzęt wodny należy zwrócić najpóźniej do godz. 16:45.

7. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 15 minut na wydanie i zwrot sprzętu.

8. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub 
asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.

9. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu 
pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.

10. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę zacumować przy pomoście i niezwłocznie zgłosić się do 
Bosmana w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.

11. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego 
przeznaczonymi.

12. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów 
alkoholowych lub środków odurzających.

13. Zachowanie się na wodzie:

- nie wolno spożywać alkoholu, środków odurzających

- wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych

- podczas pływania zachowujemy się kulturalnie

- zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych

- zabrania się skakania do wody

- należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych

- obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych

- użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do obserwowania warunków pogodowych i w razie 
potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom

14. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, 
nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia administratora Przystani.

15. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.
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16. W przypadku dużej fali, silnego wiatru lub innych niekorzystnych warunków atmosferycznych 
wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.

17. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U.2016.922 t.j), w celach realizacji zamówienia, (spisanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres, 
PESEL)
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PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA / ZWROTU SPRZĘTU WODNEGO PRZYSTANI W PODAMIROWIE 

 

Dnia ……………………. o godzinie ………………… został wypożyczony Wypożyczającemu 

………………………………………………………………… legitymującemu się dowodem osobistym 

……………………………................. PESEL ……………..…………………………………. zamieszkałemu 

……………………………………………………….. sprzęt wodny : 

1. Rower wodny oznaczony Nr ….. 

2.kamizelki ratunkowe  …..  szt.  

o którym mowa w Regulaminie wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie przystani w Podamirowie. 

Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym do godziny ……………… dnia 

………………….  

Od Wypożyczającego pobrano kaucję za wypożyczony sprzęt wodny w kwocie 100zł. 

Wypożyczający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego w Podamirowie 

i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady. 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

……………………………………                                     ………………………………. 

               Data i podpis                                                     Data i podpis  

            Wypożyczającego                                                                       Pracownika przystani 

 

W/w Sprzęt wodny zwrócono dnia ……………….. o godzinie ………………….. w stanie 

niepogorszonym/pogorszonym* 

Kaucję w wysokości 100 zł zwrócono/nie zwrócono 

Została naliczona kara zgodnie z pkt. 4 Regulaminu wypożyczalni za ……………… opóźnienia w kwocie 

………… zł. 

*Uwagi odnośnie stanu technicznego sprzętu wodnego: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………                                     ………………………………. 

               Data i podpis                                                     Data i podpis  

            Wypożyczającego                                                                       Pracownika przystani 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2016.922 t.j.) Administratorem Danych 

Osobowych jest Gmina Będzino, Będzino 19; 76-037 Będzino.  

Celem zbierania informacji jest wypożyczanie sprzętu wodnego będącego własnością Gminy Będzino.  

Zgodnie z art. 24 pkt. 3 każda osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich 

poprawiania. Zgodnie z art. 24 pkt. 4 podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) 

 

Podamirowo, dnia……………………………………………….. 

                                                                            podpis Wypożyczającego     
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