
Regulamin  

Przystani przy ul. Wileńskiej 1 w Malborku 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje 
 

1. Przystań przy ul. Wileńskiej 1 w Malborku jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto 
Malbork. 

2. W imieniu Miasta Malborka Przystanią zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku 
działający w oparciu o niniejszy Regulamin Przystani. 

3. Obszar Przystani obejmuje teren przy ul. Wileńskiej 1 w Malborku zgodnie z zatwierdzoną 
lokalizacją. 

4. Teren Przystani obejmuje: budynek przystani, pomosty cumownicze dla jednostek 
pływających, slip oraz tereny niezabudowane znajdujące się wewnątrz granic Przystani. 

5. W budynku Przystani znajdują się: 

• pomieszczenie biurowe bosmana wraz z zapleczem technicznym, 
6. Na terenie Przystani obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej. 

 
 

II. Przepisy porządkowe Przystani 
 

1. Na teren Przystani obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich chętnych odwiedzających,  za 
wyjątkiem części pomostów wydzielonych do cumowania jednostek pływających. 

2. Prawo do cumowania przy pomostach Przystani przysługuje, zgodnie z przyjętym cennikiem 
Przystani, wszystkim jednostkom pływającym o ile spełniają techniczne wymogi bezpiecznego 
postoju. 

3. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik. 
4. Za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa 

Przystani, ani Przystań nie odpowiada. Zaleca się prowadzenie wacht podczas dłuższego 
postoju. 

5. Zgłoszenie zajęcia miejsca przy pomoście przez jednostki pływające oraz zamiar jego 
zwolnienia należy zgłosić w bosmanacie na terenie przystani. 

6. Na terenie Przystani zabrania się : 

• przebywania dzieci na pomostach do lat 12 bez opieki osób dorosłych, 

• przebywania na pomostach osób nietrzeźwych lub spożywających alkohol, 

• biwakowania, 

• slipowania jednostek bez zgody OSiR w Malborku, 

• korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

• wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 

• wędkowania bez zgody OSiR w Malborku, 

• kąpieli, 

• kotwiczenia w pobliżu pomostów. 
7. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów uprawnione do 

interwencji są odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna celem przywrócenia 
stanu zgodnego z prawem. 

 
 

III. Korzystanie z urządzeń, wyposażenia  Przystani oraz wypożyczalni sprzętu 
pływającego 

 



1. Korzystanie z urządzenia typu SLIP następuje po pisemnym zgłoszeniu armatora, z 
określeniem jednostki pływającej i osoby odpowiedzialnej za wodowanie. Całkowitą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo wodowania ponosi armator.  

2. Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych odbywa się zgodnie z przyjętym cennikiem  Przystani. 
3. Na terenie Przystani funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pływającego. 

 
 

IV. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej 
 

1. Na terenie Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 

2. W szczególności na Przystani zabrania się: 

• rozpalania ognisk lub pochodni, 

• używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych, 

• stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na terenie Przystani, jak i na 
akwenie wodnym, 

• używania sprzętu przeciwpożarowego lub ratunkowego przez osoby 
nieuprawnione lub w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem, 

• tarasowania dróg pożarowych. 
 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje OSiR w Malborku i jego pracownicy. 
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania       

i podporządkowania się w/w Regulaminowi. 
3. Sezon żeglarski trwa od 01 maja do 15 października. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05  maja 2022 roku.  
5. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Ośrodka Sportu       

i Rekreacji w Malborku. 
 
 

Zatwierdził: 
        ( - )  
Piotr Sadowski 
Dyrektor OSIR  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
       
 
 


