
 
Zbąszyński Klub Żeglarski         Załącznik nr 1 
Zbąszyn, ul. Łąkowa 7    do Uchwały nr 02/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.  

Zarządu Zbąszyńskiego Klubu  Żeglarskiego 
 
 

REGULAMIN PORZĄDKOWY  
DOTYCZĄCY UŻYWANIA I POZOSTAWIANIA PRZYCZEP I PODPÓR 

PODŁODZIOWYCH  NA TERENIE PRZYSTANI  
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego 

 
 

§ 1 
1. Przystań jachtowa Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego jest położona w Zbąszyniu 

nad jeziorem Błędno przy ulicy Łąkowej 7. 
2. Teren przystani jest terenem zamkniętym.  
3. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu, a w jego imieniu Kierownik Przystani, 

który odpowiada za organizację, porządek i bezpieczeństwo. 
4. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, 

Regulaminu Porządkowego oraz ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.  
 

§2 
Przez pojęcia użyte w dalszej części Regulaminu należy rozumieć: 

1. przyczepy – specjalistyczne przyczepy podłodziowe, przyczepy towarowe, lawety 
samochodowe i inne pojazdy służące do transportu łodzi, 

2. podpory – stojaki, koziołki, ramy bez kół i z kołami oraz inne urządzenia służące do 
ustawiania łodzi na lądzie, 

3. kierownik przystani – członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd do 
pełnienia funkcji gospodarza przystani. 

 
§3 

1. Miejsce czasowego pozostawienia przyczepy lub podpory każdorazowo wskazuje 
Kierownik Przystani. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w manewrach związanych z parkowaniem 
przyczepy lub podpory i przebywające w bezpośredniej bliskości zobowiązane są do 
zachowania szczególnej ostrożności oraz podporządkowania się zaleceniom lub 
poleceniom Kierownika Przystani.  

 
§4  

1. Podczas manewrów parkingowych zabronione jest zaśmiecanie, zanieczyszczanie 
terenu oraz uszkadzanie terenu i budowli.  

2. Powstałe szkody winny być niezwłocznie usunięte lub naprawione przez sprawcę.  
3. O zdarzeniach wymienionych w pkt. 1 należy każdorazowo powiadomić kierownika 

przystani, który może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego 
tytułu. 

 



 
§5 

1. Manewrowanie przyczepami i podporami, ich ustawianie oraz parkowanie w 
ciągach komunikacyjnych, na trawnikach, w hangarach oraz miejscach specjalnie 
oznaczonych jest zabronione.  

2. Sposób oraz miejsce ustawienia i pozostawienia przyczep i podpór nie może 
utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się innych pojazdów 
oraz osób.  

§6 
1. Pozostawienie łodzi na przyczepie lub podporach oraz pustych przyczep i podpór 

w okresie od 15 czerwca do 30 września podlega opłacie za metr kwadratowy 
zajmowanej powierzchni wg wykazu składek i opłat. 

2. Zajmowaną powierzchnię wylicza się mnożąc maksymalną długość przez 
maksymalną szerokość (łodzi, przyczepy lub podpory) z zaokrągleniem w górę do 
pełnych metrów. 

3. W przypadku ustawienia przyczepy lub podpory uniemożliwiającego bądź 
utrudniającego prowadzenie inwestycyjnych prac budowlano-remontowych na 
terenie przystani, przyczepa lub podpora zostanie przetransportowana i umieszczona 
na strzeżonym płatnym parkingu. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół. 

4. Również po upływie terminu określonego w pkt. 2, przyczepa zostanie 
przetransportowana i umieszczona na terenie strzeżonego płatnego parkingu. 

5. Każdorazowo kosztami transportu oraz parkowania przyczepy lub podpory, jak 
również kosztami przestojów i opóźnień w pracach inwestycyjnych, powstałych 
w wyniku nie usunięcia przyczepy lub podpory w określonym terminie, obciążony 
zostanie właściciel/użytkownik przyczepy lub podpory.  

 
§7 

Postanowienia końcowe 
1. Zbąszyński Klub Żeglarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe 

podczas manewrowania i w okresie parkowania. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne 

przepisy prawa. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
 


