
REGULAMIN PRZYSTANI MOTOROWODNEJ 

W "PORCIE RZECZNYM W GŁOGOWIE",  

położonej na 395 km rzeki Odry 

 

 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 

przystani motorowodnej. Wejście na teren jest jednoznaczne ze 

znajomością regulaminu oraz akceptacją jego przepisów. 

2. Przystań motorowodna przyjmuje jednostki o zanurzeniu nie przekraczającym 

1,5 m.  

3. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w przystani 

motorowodnej są zobowiązane do informowania Kierownika przystani 

motorowodnej lub dyżurnego o każdym wpłynięciu i wypłynięciu jednostki 

telefonicznie lub bezpośrednio w bosmanacie. Każde wpłynięcie i wypłynięcie 

winno być wpisane do „Książki wejść i wyjść”.  

4. Miejsce postoju jednostki wyznacza obsługa przystani motorowodnej.  

5. Wszystkie formalności związane z postojem jednostek oraz opłaty należy 

regulować niezwłocznie po zacumowaniu u dyżurnego, przedkładając i podpisując 

deklarację postoju.  

6. Opłaty za miejsca postojowe w przystani motorowodnej wnosi się gotówką z 

góry za zadeklarowany czas postoju określonej jednostki.  

7. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, 

za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za 

dodatkową ilość dni.  

8. Jednostka, która nie zgłosi swojego wyjścia z przystani będzie miała nadal 

naliczane należności z tytułu postoju.  

9. Jednostka, która nie uregulowała opłaty lub odmówiła okazania dokumentów 

zostanie zobowiązana przez administrację przystani motorowodnej, w razie 

potrzeby nawet w obecności Policji, do natychmiastowego opuszczenia przystani 

motorowodnej z zakazem powtórnego do niej zawinięcia.  

10. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w przystani motorowodnej – brak 

jest możliwości podnajęcia miejsca postojowego dla innej jednostki pływającej.  

11. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje 

niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani motorowodnej.  

 



12. Zabrania się przebywania na pomostach pływających przez osoby nie będące 

członkami załóg jednostek przy nich zacumowanych.  

13. Zabrania się urządzania ruchomych i stałych punktów handlowych, imprez 

sportowych i rozrywkowych oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności 

bez zgody zarządcy przystani motorowodnej 

14. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić 

środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub 

mienia, w tym szczególnie:  

a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki, wszelkie nieczystości 

należy zdawać z zamkniętych workach foliowych do odpowiednich 

pojemników znajdujących się na nabrzeżu i w punkcie segregacji śmieci;  

b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji 

chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 

środowiska;  

c) wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz 

nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz;  

d) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych; 

e) wchodzenia na pochylnie w innym celu niż wodowanie jednostki, jak również 

zabrania się wjazdu na slip samochodami.  

f) mycia samochodów i innych pojazdów na terenie przystani 

15. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych.  

16. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa 

przystani motorowodnej ani przystań motorowodna nie odpowiada. Zaleca się 

prowadzenie wacht.  

17. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia 

środowiska odpowiadają solidarnie, materialnie wszyscy członkowie załogi 

jednostki, która je spowodowała, wg protokołu strat.  

18. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani motorowodnej wyłącznie 

pod opieką osoby dorosłej.  

19. Za dzieci przebywające na pomostach odpowiedzialni są rodzice.  

20. Psy przebywające na terenie przystani motorowodnej muszą być na smyczy i 

w kagańcu a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania 

odchodów po nim. 

21. Na terenie przystani motorowodnej obowiązuje zakaz kąpieli 

22. Na terenie przystani motorowodnej obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta 

żeglarska.  


