Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 29 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/86/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani
Żeglarskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz.506) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin określający zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Iławie
przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr VIII/86/19
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Regulamin określający zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej przy ul. J.
Dąbrowskiego 11 A w Iławie.

I. Postanowienia ogólne.
1. Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska - zwana w dalszej części Ekomariną usytuowana jest przy ul. J. Dąbrowskiego
11 A w Iławie, stanowi własność Gminy Miejskiej Iława.
2. Zarządcą Ekomariny jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Iławie przy ul. Niepodległości 11 A.
3.

Rejestr jednostek pływających prowadzony jest przez Zarządcę Ekomariny.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ekomariny zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
poleceń wydawanych przez obsługę.
II. Postanowienia szczegółowe. Zasady korzystania z Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej.
1. Strefą Ekomariny w imieniu Zarządcy w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku kieruje Bosman, któremu przysługuje
prawo egzekwowania postanowień Regulaminu.
2. Zezwolenie na postój jednostki pływającej udziela Bosman wykonujący zadania Zarządcy.
3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Ekomariny załatwiane są w obiekcie Bosmanatu.
4. Zasady korzystania z Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej obowiązują wszystkich użytkowników Ekomariny, w tym
dysponentów jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo.
5. Nie zezwala się na cumowanie przy pomostach jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe,
mogłyby stanowić zagrożenie dla ich konstrukcji oraz innych jednostek tam cumujących.
6. Załogi jachtów są zobligowane do przestrzegania miejsc cumowania wyznaczonych przez Bosmana.
7. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny w Bosmanacie.
8. Osoba cumująca w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej podpisuje umowę lub deklarację na postój jednostki pływającej.
Osoba podpisująca wyżej wymieniony dokument przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań
wynikających z zawartej umowy lub deklaracji.
9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez przebywających na terenie Ekomariny powstałe z winy
osób trzecich lub spowodowane przez siły natury.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody: zniszczenie, uszkodzenie oraz kradzież jednostek pływających, w tym
ich wyposażenia czy mienia, spowodowane działaniem osób trzecich.
11. Osoby cumujące przy pomoście przyjmują do wiadomości, że korzystanie ze strefy Ekomariny nie stanowi umowy
przechowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.835 i następne), w szczególności, że po stronie Zarządcy nie powstaje
obowiązek dbania o zachowanie jednostek pływających (jachtów) w stanie niepogorszonym.
12. Osoby przebywające na terenie Mini Przystani Żeglarskiej ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody przez siebie
wyrządzone, jak też za osoby upoważnione do korzystania z jednostki pływającej (gości), w tym szkody w mieniu i na osobie.
13. Osoba winna powstałych szkód w mieniu należącym do Zarządcy, ponosi koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu
poprzedniego.
III. Obowiązki użytkowników Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej.
1. Załogi jachtów swoje przybycie zgłaszają Bosmanowi.
2. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Ekologicznej Mini Przystani są zobowiązane do informowania
Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu.
3. Wchodzenie i wychodzenie z Przystani dozwolone jest tylko w porze dziennej tj. od świtu do zmroku.
4. Łodzie wpływające do Ekologicznej Mini Przystani zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wypływającym.
5. W przypadku kolizji o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne przepisy żeglugowe.
6. Za szkody powstałe wskutek manewrowania odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował.
7. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
8. Jednostki pływające cumowane w Ekologicznej Mini Przystani powinny być zawsze czyste i starannie sklarowane.
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9. Jednostkami pływającymi, które w wyniku awarii mają ograniczoną sterowność należy dojść do pomostu w miejscu
wskazanym przez Bosmana.
10. Na terenie Przystani zabrania się:
a) korzystania z urządzeń i wyposażenia Ekomariny niezgodnie z ich przeznaczeniem,
b) zaśmiecania terenu Ekomariny,
c) pływania pod żaglami,
d) picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
e) kąpieli na terenie basenu Ekomariny oraz skoków z pomostów,
f) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
g) wytwarzania wysokiej fali przez motorówki, skutery wodne i jachty motorowe,
h) pozostawiania luźnych cum na zewnątrz jednostki,
i) mycia jachtów z użyciem detergentów,
j) mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym,
k) wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
l) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach zacumowanych na terenie Ekomariny,
m) wykonywania prac pokładowych mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych
jednostek,
n) zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych
osób.
11. Załogi jednostek oraz osoby przebywające na terenie Ekomariny zobowiązane są do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.
12. Na terenie Ekomariny zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub ułatwić jego
rozprzestrzenianie się oraz utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuację, a w szczególności:
a) wykorzystywania sprzętu przeciwpożarowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
b) rozpalania ognisk i grilla na pomostach,
c) używania butli gazowych nie posiadających aktualnej legalizacji,
d) pozostawiania bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej,
13. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie Ekomariny, odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
14. Nieczystości stałe należy składować w pojemnikach usytuowanych na nabrzeżu.
IV. Przepisy szczególne w przypadku awarii lub zagrożenia Ekomariny.
1. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub powstania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem
takiego zdarzenia winien natychmiast powiadomić o tym Zarządcę i Bosmana.
2. Obsługa Ekomariny w przypadku konieczności udzielenia pomocy ma prawo wezwać wszystkie osoby znajdujące się na
terenie Mini Przystani Żeglarskiej, a także w razie potrzeby korzystać ze sprzętu jednostek bez konieczności uzgadniania
z właścicielem czy opiekunem.
3. Jeżeli wymaga tego sytuacja, obsługa Ekomariny powiadamia straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe.
4. Apteczki wyposażone w sprzęt opatrunkowy do udzielania pierwszej pomocy dostępne są w Bosmanacie.
V. Postanowienia końcowe
1. Przebywanie na terenie Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości Regulaminu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
2. W przypadku zakłócenia porządku przez osoby przebywające na terenie Ekomariny lub innego naruszenia postanowień
Regulaminu, osoby działające w imieniu Zarządcy upoważnione są do czynności wynikających z przepisów prawa tj. wezwania
osób naruszających postanowienia Regulaminu do ich respektowania, a w razie sprzeciwu wezwania służb porządkowych.
3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej można składać w Bosmanacie.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1423115129
Imię: Michał
Nazwisko: Młotek
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 29 kwietnia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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