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REGULAMIN PRZYSTANI SZKWAŁ 

 

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Przystani Szkwał,  zlokalizowanej przy  

ul. Wyspa 20- 22 w Kędzierzynie - Koźlu 

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na Przystani Szkwał. 

 

Rozdział 1. Definicje regulaminowe 

1. Przystań Szkwał-  teren znajdujący się przy ul. Wyspa 20-22 w Kędzierzynie - Koźlu wraz  

z jego infrastrukturą techniczną, stanowiącą wydzieloną ogrodzeniem nieruchomość. 

2. Zarządca Przystani Szkwał -  Centrum Kształcenia Zawodowego  z siedzibą w  Kędzierzynie 

– Koźlu. 

3. Personel Przystani Szkwał – pracownicy zatrudnieni przez zarządcę. 

4. Użytkownik  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury 

przystani, a w szczególności:  cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub 

rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem. 

5. Klient  – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury 

przystani, a w szczególności:  cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub 

rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem i wniosła stosowną opłatę za 

korzystanie z usług przystani. 

6. Członkowie załogi  - osoby przebywające na jednostce pływającej. 

7.  Jednostki pływające sportowe i rekreacyjne – urządzenia pływające sportowe i rekreacyjne, 

dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczpospolitej  Polskiej zgodnie z obowiązującym 

prawem, służące do bez zarobkowego przewozu osób i niewykorzystywane do celów 

zarobkowych. 

8. Opłata - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez przystań. 

9. Opłata miesięczna - należność za skorzystanie przez klienta z usług świadczonych przez 

przystań przez okres co najmniej 1 miesiąca. 

10. Slipowanie – wykorzystanie specjalnego zjazdu, w celu umieszczenia obiektu na wodzie bodź 

jego wyciągnięcie z wody. 

 

Rozdział 2. Zasady ogólne użytkowania Przystani Szkwał 

1. Zarządca przystani Szkwał nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób będących 

użytkownikami przystani Szkwał. 

2. Zarządca przystani Szkwał nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo sprzętu – łodzi, 

skuterów i innych, ich wyposażenia oraz mienia osobistego w czasie użytkowania nabrzeża 

przystani Szkwał. 
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3. Wpłynięcie na teren przystani Szkwał lub korzystanie z jej usług, jest tożsame  

z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem. 

4. Wyznaczenie miejsca postoju jednostki uwarunkowane jest długością. Miejsca postojowe 

będą wyznaczane przez personel przystani Szkwał. Należy ściśle przestrzegać poleceń obsługi 

celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury. 

5. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować 

niezwłocznie po zacumowaniu w biurze przystani Szkwał. 

6. Opłaty za postój i usługi dodatkowe reguluje cennik, (Załącznik nr 1). 

7. Opłaty wnosi się  z góry, za zadeklarowany czas postoju. 

8. Opłaty  miesięczne  winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia deklaracji. 

9. Opłaty za postój mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu 

dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku jedynie za zgodą Przystani 

Szkwał. 

10. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w przystani Szkwał, Użytkownikowi nie 

przysługuje prawo podnajęcia miejsca, osobie trzeciej. 

11. Za  slipowanie  jednostki pływającej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem, usług 

Przystani Szkwał (załącznik nr 1). 

12. Na wezwanie  pracownika przystani Szkwał, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się  

i dobić do wskazanego miejsca. 

13. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej 

wymaga zgody Zarządcy oraz pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych 

sporządzonego w formie umowy z Zarządcą przystani Szkwał. 

14. Dla osób/grup korzystających z przystani Szkwał możliwe jest korzystanie z miejsc 

noclegowych wg cennika (Załącznik 1). Korzystanie z miejsc noclegowych odbywa się 

zgodnie z regulaminem zaplecza noclegowego (załącznik 2)  

 

Rozdział 3. Zasady porządkowe 

1. Zabrania się kąpieli na terenie przystani Szkwał. 

2. Zabrania się połowu ryb na terenie przystani Szkwał. 

3. Zabrania się wszelkich prac pokładowych lub remontowych, które mogą zanieczyścić 

środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczną dla innych jednostek cumujących 

na Przystani Szkwał. 

4. Bez zgody personelu Przystani Szkwał zabrania się wykonywania jakichkolwiek manewrów 

jednostką, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych jednostek oraz Przystani. 

5. Zabrania się poruszania w pobliżu przystani Szkwał  z nadmierną prędkością oraz używania 

głośnych sygnałów dźwiękowych lub włóczenia kotwic. 
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6. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócały bezpieczeństwa  

i porządku na terenie Przystani Szkwał. 

7. Użytkownik i Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej 

załogi, w szczególności za: zniszczenie urządzeń infrastruktury przystani Szkwał, uszkodzenie 

innych jednostek  pływających,  zniszczenie wyposażenia przystani Szkwał, oraz za 

zanieczyszczenie środowiska. 

8. Użytkownik i Klient jest odpowiedzialny za  cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa  

i porządku na terenie swej jednostki pływającej. Każda jednostka pływająca musi być 

cumowana w przystani w sposób zatwierdzony przez Personel przystani Szkwał. Żadna 

jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej 

zgody. 

9. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury przystani Szkwał zgodnie  

z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd przystani Szkwał przez 

stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych. 

10. Wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego przeznaczonym, 

wskazanym przez Personel przystani Szkwał, z wcześniejszym ustaleniem terminu.  

11. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, może zostać usunięta z przystani przez 

Personel przystani Szkwał. 

12. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać posegregowane śmieci użytkowe, w workach  

o pojemności do 120 l do wyznaczonych pojemników. 

13. Opakowania po środkach chemicznych uznawane za szkodliwe dla środowiska (olej, gaz, 

rozpuszczalnik, farby, materiały, palne, środki odkażające) należy wyrzucać do specjalnie 

oznaczonego pojemnika. 

14. Na terenie przystani Szkwał oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać 

jakichkolwiek   materiałów łatwopalnych, wybuchowych, odurzających, niebezpiecznych dla 

zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem 

paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy 

zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych. 

15. Napełnianie zbiorników paliwowych jednostek pływających oraz samochodów i innych 

pojazdów na terenie przystani Szkwał jest zabronione. 

16. Zabrania się wprowadzania na teren przystani Szkwał psów bez kagańca i smyczy, a każdy 

właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim. 

17. Teren przystani Szkwał nie stanowi pola namiotowego, dlatego też zabrania się samowolnego 

rozbijania namiotów przez klientów i użytkowników przystani Szkwał. 

18. Na terenie Przystani Szkwał znajduje się ogólnodostępna toaleta. 

19. Zabrania się grillowania oraz rozpalania ogniska bez zgody personelu na terenie przystani 

Szkwał,  
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20. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub 

uciążliwy dla Zarządcy przystani Szkwał, innych Użytkowników i Klientów Mariny oraz 

innych osób. 

21. Niedozwolone jest używanie na terenie przystani Szkwał oraz na jednostkach pływających 

środków odurzających. 

22. Personel przystani Szkwał może w każdej chwili zażądać  natychmiastowego usunięcia  

z przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego 

regulaminu, a w szczególności nadużywają alkoholu. W przypadku bezskutecznego 

wezwania,  Personel przystani Szkwał może usunąć taką jednostkę na koszt Użytkownika lub 

Klienta. Dodatkowo Zarządca może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, 

obowiązujących w polskim prawie. 

23. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów i motocykli na terenie przystani Szkwał bez 

zgody Personelu. 

24.  Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie przystani jest niedozwolone. 

25. Na terenie przystani Szkwał funkcjonują podmioty świadczące odrębne usługi – 

wypożyczalnia kajaków, komercyjna jednostka pływająca i inne. Podmioty te posiadają 

własne cenniki usług. Zarządca przystani Szkwał nie ponosi odpowiedzialności  

za wykonywane przez podmioty usługi i nie zabezpiecza bezpieczeństwa osób korzystających 

z nich. 

26. Załogi jednostek pływających powinny przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 

27. Na terenie przystani Szkwał obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci do wody,  

a także zabrania się spustu wód zęzowych i nieczystości z toalet znajdujących się na 

jednostkach pływających bezpośrednio do wód portu.  

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa,  


