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Załącznik nr 38  

do zarządzenia nr ……….….../…………….. 

 z dnia ………….………………… 

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z NABRZEŻY OD I DO VII ADMINISTROWANYCH PRZEZ 

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU – JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ GMINY MIASTA GDAŃSKA 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Nabrzeży od I do VII. 

1. Nabrzeża od I do VII są częścią Portu Morskiego Gdańsk i własnością Gminy Miasta 

Gdańska. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Nabrzeży, w szczególności prawa i 

obowiązki Administratora oraz Użytkowników i ich wzajemne relacje, gdzie pod 

pojęciem: 

a. Administrator – Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk ul Traugutta 29, tel./ 

fax 58 524 34 73/58 524 34 93, e-mail: biuro@sportgdansk.pl 

b. Użytkownik – należy rozumieć osobę, osobę prawną lub jednostkę 

nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Nabrzeży bez względu na 

charakter korzystania, 

c. Członkowie załogi – osoby przebywające na jednostce pływającej, 

d. Jednostki pływające – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi 

śródlądowej i morskiej po wodach Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

e. Nabrzeża- nabrzeża od I do VII zlokalizowane od wysokości Polskiego Haka do 

Ujścia Raduni administrowane przez Administratora, 

f. Cumowanie- należy rozumieć każdorazowe przycumowanie lub przybicie 

jednostki pływającej Użytkownika do Nabrzeży z zarzucaniem lub bez zarzucania 

cum, 

g.  Regulaminu – należy rozumieć niniejszy regulamin. 
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3. Administrator, udostępnia nieodpłatnie użytkownikom prawo, dokrótkotrwałego (do 

24 godzin licząc od momentu przycumowania) korzystania ze stanowisk 

cumowniczych przy Nabrzeżach. 

4. Administrator nie udostępnia energii elektrycznej i poboru wody. Jednostki 

pływające, cumujące przy Nabrzeżach, mogą we własnym zakresie wykonać 

tymczasowe podłączenia po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu pozwolenia od Urzędu 

Morskiego w Gdyni i Kapitanatu Portu Gdańsk. 

5. Wszelkie formalności (zgłoszenie postoju u bosmana Mariny Gdańsk, podanie 

terminu wypłynięcia) związane z postojem jednostek pływających przy Nabrzeżach i 

do nich cumujących należy załatwić niezwłocznie po zacumowaniu. 

6. Na Nabrzeżach obowiązuje całkowity zakaz wędkowania bez zgody Administratora. 

7. Zacumowanie jednostki pływającej do Nabrzeża jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem Regulaminu. 

§ 2 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

1. Członkowie załóg Jednostek pływających korzystających z postoju przy Nabrzeżach są 

zobowiązani do informowania Administratora o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu 

Jednostki pływającej (telefonicznie pod numer 695 564 848). 

2. Jednostki pływające, cumujące przy Nabrzeżach winny być oznakowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz posiadać aktualne dokumenty rejestracyjne, które 

powinny znajdować się na Jednostce. 

3. Osoby prawne oraz fizyczne zamierzające realizować na terenie nabrzeży własne 

przedsięwzięcia (zawody, imprezy plenerowo – rekreacyjne, itp.) zobowiązane są do 

uprzedniego powiadomienia odpowiednich służb, uzyskania odpowiednich zezwoleń 

w tym pisemnej zgody Administratora, spełnienia wymogów dotyczących sprawnego 

i bezpiecznego zorganizowania danego przedsięwzięcia oraz dokonania wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z Administratorem. 

§3 

CUMOWANIE 
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1. Jednostki pływające należy cumować do Nabrzeży w sposób wykluczający zerwanie 

cum, bądź utrudniający cumowanie innym Jednostkom pływającym. 

2. Nie zezwala się na Cumowanie przy Nabrzeżach jednostek, które poprzez swoje 

gabaryty oraz właściwości manewrowe, mogłyby stanowić zagrożenie dla konstrukcji 

Nabrzeży oraz innych jachtów tam Cumujących. 

3. Postój na kotwicy jest niedozwolony. 

4. Zabronione jest pozostawienie luźnych cum przymocowanych do rządzeń 

cumowniczych znajdujących się na Nabrzeżach. 

5. Za szkody powstałe wskutek manewrowania, zerwania się Jednostki pływającej z cum 

itp., odpowiedzialność ponosi właściciel lub Użytkownik Jednostki pływającej, który te 

szkody spowodował. 

6. Dobijanie do Nabrzeża dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania 

dużej fali. 

7. Przy Nabrzeżach zabrania się Cumowania jednostek burta w burtę bez zgody 

Kapitanatu Portu Gdańsk. 

8. Pełnienie wacht na jednostkach zacumowanych przy Nabrzeżach jest obowiązkowe. 

§4 

BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWY PORZĄDKOWE 

1. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na nabrzeżach może być 

używany jedynie dla celów ratowniczych. 

2. Użytkowników nabrzeży obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

3. Wszystkie Jednostki pływające posiadające na pokładzie zbiorniki paliwa i butle 

gazowe muszą być wyposażone w gaśnice BCE o zawartości środka gaśniczego nie 

mniejszej niż 2 kg. 

4. Załogi jednostek pływających cumujących przy Nabrzeżach muszą być ubezpieczone 

od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się także ubezpieczenie jednostki pływającej 

na wypadek kradzieży. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na jednostkach, w 

wyposażeniu lub mieniu właścicieli lub armatorów Jednostek korzystających z 

Nabrzeży. 
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6. Administrator nie zapewnia ochrony i dozoru jednostek Użytkownika zacumowanych 

przy Nabrzeżach. 

7. Użytkowników Nabrzeży zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku. 

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

uciążliwy dla Administratora, innych Użytkowników oraz osób postronnych 

przebywających w rejonie nabrzeży. Członkowie załóg są zobowiązani do zachowania 

ciszy nocnej w godz. 22.00 – 06.00. 

9. Administrator może w każdej chwili zażądać natychmiastowego odpłynięcia od 

nabrzeży każdej Jednostki pływającej, w szczególności jeśli członkowie załogi 

naruszają zasady niniejszego Regulaminu. Administrator może domagać się 

odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie. 

10. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń lub 

łamania postanowień regulaminu, Administrator może dokonać na koszt i ryzyko 

armatora zastępczego przycumowania Jednostki w inne miejsce lub nakazać 

opuszczenie Nabrzeży bez możliwości powtórnego zawinięcia do wszystkich 

przystani i nabrzeży administrowanych przez Administratora.  

11. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, do interwencji 

uprawnione są odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Kapitanat 

Portu w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych 

naruszenia przepisów. 

12. Zabrania się blokować i zastawiać dostęp do Nabrzeża oraz stwarzać sytuacje 

niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub infrastruktury Nabrzeży. 

13. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko 

naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym 

szczególnie: 

a. przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji 

chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 

środowiska, 

b. wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach pływających na 

wodzie oraz nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz, 

c. wykonywania prac pokładowych mogących zanieczyścić środowisko naturalne 

lub stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek 
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d. prowadzenia handlu, działalności zarobkowej i komercyjnej na terenie 

nabrzeży  w szczególności sprzedaży biletów, rozdawania ulotek 

reklamowych, wywieszania plakatów/banerów i innych urządzeń 

reklamowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 

e. korzystania z urządzeń cumowniczych i wyposażenia Nabrzeży niezgodnie z 

ich przeznaczeniem, 

f. śmiecenia w szczególności opróżnienia zbiorników z odpadami niezależnie od 

ich formy do wody i wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki lub w 

miejscach do tego nie przeznaczonych. Wszelkie nieczystości należy wyrzucać 

w zamkniętych workach foliowych do odpowiednich pojemników, 

g. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, 

h. skakanie do wody, nurkowania oraz kąpieli w obrębie Nabrzeży, 

i. przebywania dzieci do lat 15 bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów, 

j. rzucania kotwic, 

k. wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych, 

l. wytwarzania wysokiej fali przez motorówki, skutery wodne i jachty motorowe, 

m. wchodzenia na pokład jednostek bez zgody dysponenta jednostki. 

n. przechowywania jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, 

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, 

14. Użytkownik cumując do Nabrzeża jednocześnie oświadcza, że Jednostka  posiada 

aktualne i ważne dokumenty załogi, uprawniona jest do śródlądowej/morskiej 

żeglugi oraz poświadcza prawidłowy stan techniczny jednostki na podstawie 

dokumentów wydawanych przez Polski Rejestr Statków, Urząd Morski, Polski Związek 

Żeglarski, których treść i forma regulowana jest przez obowiązujące przepisy. 

15. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia nabrzeży lub zanieczyszczenia środowiska 

odpowiadają materialnie właściciel lub użytkownik jednostki pływającej, która je 

spowodowała. 
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16. Użytkownicy są obowiązani do zachowania porządku, przedsięwzięcia środków 

ostrożności dla zachowania bezpieczeństwa, uniknięcia szkód w urządzeniach 

portowych, szkód wzajemnych  oraz szkód w środowisku naturalnym.  

17. Użytkownicy obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Kapitanat Portu Gdańsk i 

Administratora o spostrzeżonych awariach jednostek pływających i urządzeń 

portowych, wadliwie działających urządzeniach nawigacyjnych, znakach bądź ich 

przemieszczeniu oraz o zanieczyszczeniu środowiska. Obowiązane są ponadto 

udzielać informacji i pomocy wszelkim służbom przy wykonywaniu ich zadań 

służbowych. 

18. Na rzece Motławie obowiązuje ograniczenie prędkości do 4 węzłów. 

19. Jednostki Użytkowników zobowiązane są do poruszania się po obszarze przyległym 

do Nabrzeży z minimalną prędkością.  

20. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych w rejonie Nabrzeży bez zgody 

Kapitanatu Portu Gdańsk. 

21. Załogi jednostek pływających Użytkownika zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisów 

portowych i przepisów przeciwpożarowych. 

22. Zabrania się używania na trenie Nabrzeży tablic reklamowych i innych urządzeń 

wykonanych z giętych lamp neonowych oraz liniowo rozstawionych w kształt znaków, 

lamp żarowych lub lamp wiernie je imitujących na Jednostce powyżej linii wody oraz 

na nabrzeżach i pomostach. 

23. Zabrania się eksponowania reklam na terenie Nabrzeży. W przypadku pojawienia się 

reklam bez uzyskania wcześniejszej zgody zostaną one zdemontowane i składowane 

na koszt i bezpieczeństwo właściciela. Szczegółowe zasady określa aktualnie 

obowiązująca uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska. 

§5 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Administrator. 
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2. Na terenie Nabrzeży obowiązuje etykieta żeglarska. 

3. Sprzęt ratunkowy znajdujący się na Nabrzeżach może być używany jedynie do celów 

ratowniczych. 

4. Cumowanie przy Nabrzeżach jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad 

objętych niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami. 

5. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. W przypadku zmiany 

Regulaminu, Administrator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie informacji o zmianie w sposób zwyczajowo przyjęty u Administratora 

oraz na tablicy dostępnej na Nabrzeżu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu 

zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78, „Konwencja Helsinki 74”, 

Zarządzanie Dyrektora Urzędu Morskiego w nr 5 z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy 

portowe - Dz.U. Woj. Pom. poz. 1314 oraz inne przepisy porządkowe wydane na 

podstawie art.48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 

r. o bezpieczeństwie morskim. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

……………………………………

 podpis 

 

 

 

Telefony alarmowe: 

1. Bosman Mariny Gdańsk - 695-564-848 

2. Dział hydrotechniczny GOS – 58 511-07-18; 58 511-07-19 lub 58 524-34-73 wew. 256,257. 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu 

Gdańsk, dnia …………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Mając na uwadze, że możemy stać się administratorem Pani/Pana danych osobowych, na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

(w skrócie: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem wszystkich Pani/Pana danych osobowych takich jak takie jak imię i 

nazwisko, dane osoby, w imieniu której Pani/Pan działa, stanowisko pracy, numer 

telefonu, adres e-mail, dane dotyczące armatora jednostki pływającej będzie Gdański 

Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (dalej: ADO). 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 

adresem e-mail rodo@sportgdansk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób wchodzących, wychodzących oraz znajdujących się na obszarze 

zarządzanym przez ADO, ochrony mienia należącego do ADO, jak również weryfikacji 

kontroli dostępu do obszaru zarządzanego przez ADO, co związane jest z ochroną 

tajemnicy informacji, której ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę. Ponadto celem 

takim będzie również udokumentowanie przypadków naruszeń w powyższym zakresie. 

4. Jest to zatem w każdym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes, w którym możemy 

przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji 

obowiązków prawnych, tj. w szczególności na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym). 

5. W zakresie innych danych osobowych pozyskanych przez ADO w wyniku korzystania z 

Przystanków (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy, nr NIP, miejsce 

zamieszkania, nazwa i adres firmy o ile zostaną podane) Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy , której 

Państwo są stroną lub w celu lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem 

umowy . 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 
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7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy 

przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty 

realizujące na naszą rzecz usługi ochrony, a także upoważnionym pracownikom ADO lub 

Organom samorządowym lub państwowym w ramach wykonywanych przez nie zadań. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a. przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych 

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od 

tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 

b. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania; 

c. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania 

— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu ADO lub do celów marketingowych; 

d. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 

przez 5 lat, 

e. do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele 

podatkowe. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku 

odmowy podania danych osobowych może być niemożliwe korzystanie przez Państwa z 

Przystanków w sposób określony Regulaminem. 

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 

RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza 

Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

 


