
UCHWAŁA NR III/50/2015
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Promenady im. Księdza Konrada Lubińskiego i Mariny Wodnej 
w Stężycy

Na podstawie art.40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.),

Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z Promenady i Mariny Wodnej w Stężycy,  stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść regulaminu zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych na terenie Promenady i Mariny 
Wodnej w Stężycy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 marca 2015 r.

Poz. 985



Załącznik do Uchwały Nr III/50/2015

Rady Gminy Stężyca

z dnia 3 marca 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROMENADY IM. KSIĘDZA KONRADA LUBIŃSKIEGO ORAZ 
MARINY WODNEJ W STĘŻYCY

Gmina Stężyca wprowadza następujące zasady korzystania z Promenady im. księdza Konrada 
Lubińskiego oraz Mariny Wodnej w Stężycy :

1. Teren Promenady i Mariny Wodnej służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wpłynięcie do Mariny oznacza zaakceptowanie regulaminu Mariny Wodnej w Stężycy.

2. Miejsca postojowe będą wyznaczone przez Personel Mariny. W wyjątkowych sytuacjach (np. w trakcie 
regat) Personel może wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania niż dotychczas zajmowane.

3. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po 
zacumowaniu w biurze Mariny w budynku bosmanatu.

4. Opłaty za miejsce cumownicze wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju, natomiast 
przez pierwszy sezon miejsca do cumowania są udostępniane za darmo.

5. Opłaty postojowe i za wypożyczanie sprzętu reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy 
na dany rok kalendarzowy.

6. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Marinie Stężyca, Najemcy nie przysługuje prawo 
podnajmowania miejsca.

7. Za prąd elektryczny oraz wodę pitną pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką.

8. Za korzystanie z prysznica (ciepłej i zimnej wody), pralni, suszarni oraz toalet pobierana jest opłata 
zgodnie z obowiązującą stawką według cennika Mariny Stężyca zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.

9. Jednostka, która opuści Marinę bez  zgłaszania zakończenia postoju w Marinie, będzie miała naliczane 
należności z tytułu postoju aż do momentu ich uregulowania.

10. Na wezwanie Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego 
miejsca.

11. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga 
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Zarządca Mariny.

12. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca 
Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie poza 
zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalnie do czasu, kiedy z Mariny 
nie mógł korzystać.

13. Na obszarze obiektów obowiązuje zakaz:

a) zaśmiecania terenu,

b) niszczenia i uszkadzania tablic informacyjnych, infrastruktury drewnianej pomostów oraz budynków 
socjalnego i bosmanatu,

c) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń nawodnych,

d) biwakowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,

e) spożywania napojów alkoholowych z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonych za zgodą Zarządcy Mariny 
oraz używania środków odurzających,

f) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,

g) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników obiektu,
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h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

i) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich,

j) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,

k) handlu i usług bez zezwolenia administratora obiektu,

l) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,

m) organizowania imprez bez zgody administratora,

n) wpływania do portu z rozwiniętymi żaglami,

o) pływanie w akwenie Mariny bez wyraźnej zgody personelu Mariny jest zabronione,

p) jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócić bezpieczeństwa i porządku na 
terenie Mariny,

q) zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub 
uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani, jeżeli nie są przez niego 
zawinione,

r) najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za 
zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie 
środowiska,

s) Najemca 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 Zarządcę Mariny. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez 
uzyskania uprzedniej zgody personelu Mariny,

t) członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. 
W szczególności nie mogą ingerować w wgląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy 
materiałów informacyjnych.,

u) rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale 
tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Personel Mariny. Bezwzględnie nie mogą być 
podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających na terenie Mariny.

v) Wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym 
przez Zarządcę Mariny,

w) Najemcy nie powinni wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby 
uciążliwe lub przeszkadzały innym użytkownikom Mariny,

x) każda jednostka pływająca, która może zatonąć, może zostać usunięta z przystani przez Personel Mariny,

y) W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody,

z) Członkowie załóg są zobowiązani dostarczyć śmieci użytkowe w workach do wyznaczonego śmietnika,

aa) Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać 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,

bb) Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie Mariny,

cc) Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla 
Zarządcy Mariny, innych Najemców oraz innych osób przebywających na ternie Mariny. W szczególności 
członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22.00-06.00,

dd) Personel Mariny może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej 
jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w przypadku 
bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt Najemcy. Dodatkowo Zarządca może 
domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie,
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ee) Łowienie ryb na terenie Mariny może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach,

ff) Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie przystani jest niedozwolone,

gg) Na terenie Mariny obowiązuje zakaz kąpieli,

hh) Wpłyniecie na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad 
objętych niniejszym regulaminem,

14. Na terenie Promenady i Mariny Wodnej użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów 
pozostawionych przez ich zwierzęta.

15. Korzystający z obiektu nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania 
z urządzeń mariny wodnej innym użytkownikom.

16. Do Mariny mogą wpływać i zacumować jednostki o długości do 9 m i zanurzeniu nie przekraczającym 
2 m w innych przypadkach musi być zgoda Zarządcy Mariny.

17. Zakazy wymienione w pkt (13,15,16) mogą zostać zniesione przez administratora obiektu, 
w uzasadnionych przypadkach.

18. Dopuszcza się do poruszania na terenie wokół obiektów socjalnych, pojazdy mechaniczne związane 
z utrzymaniem zieleni, czystości i porządku oraz pojazdów obsługujących organizację imprez plenerowych 
i regat wodnych.
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