
REGULAMIN PRZYSTANI HOTELU ROBERT’S PORT 

 ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin odnosi się do Przystani będącej własnością Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński. 
2. Regulamin określa zasady korzystania z Przystani przy Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński. 
3. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani, a w szczególności każdego najemcę oraz członków 

jego załogi. 
4. Właściciel udostępnia odpłatnie, zgodnie z cennikiem opłat cumowniczych właścicielom jednostek pływających lub ich użytkownikom 

prawo do czasowego korzystania ze stanowisk cumowniczych przy nabrzeżu wraz z dostępem do poboru energii elektrycznej i/lub 
poboru wody zgodnie z przepisami prawa o żegludze i przyjętymi zwyczajami na Przystani. 

5. Wszelkich formalności związanych z postojem jednostek pływających po zacumowaniu do nabrzeża należy niezwłocznie dokonać w 
bosmanacie lub Recepcji Hotelu. 

6. Opłaty postojowe reguluje cennik usług postojowych dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.hotel-
port.pl/zegluga/przystan-wodna. 

7. Zacumowanie jednostki pływającej do nabrzeża oznacza zaakceptowanie regulaminu Przystani przy Hotelu Robert’s Port. 
8. Przystań Hotelu Robert’s Port posiada pełen węzeł sanitarny. 
9. Cisza nocna w Przystani obowiązuje w godzinach 24:00-6:00, zgodnie z regulaminem Hotelu dostępnym na stronie internetowej 

www.hotel-port.pl/regulamin. 
 

II.OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

1. Jednostki pływające, o których mowa w art.18 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. 2006 nr 123, poz 857 ze 
zm.) stacjonujące na terenie Przystani powinny posiadać aktualne dokumenty rejestracyjne oraz świadectwo zdolności żeglugowej lub 
inne dokumenty uprawniające do uprawiania żeglugi. Zaś w uzasadnionych przypadkach dokument poświadczający stan techniczny 
jednostki wydany przez podmiot upoważniony do dokonywania przeglądów technicznych uznany przez właściwy terytorialnie Urząd 
Żeglugi Śródlądowej. 

2. Jednostki pływające należy cumować do nabrzeży w sposób wykluczający zerwanie lin lub utrudnianie cumowania innym jednostkom. 
3. Cumowanie na kotwicy jest zabronione. 
4. Zabronione jest pozostawienie luźnych cum przymocowanych do nabrzeży. 
5. Za szkody powstałe w skutek manewrowania, zerwania się jednostki pływającej z cum itp., odpowiedzialność ponosi właściciel lub 

użytkownik, który te szkody spowodował. 
6. Dobijanie do nabrzeży dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali. 
7. Sternicy jednostek cumujących powinni niezwłocznie zgłosić swoje przybycie w bosmanacie Przystani lub w Recepcji Hotelu. 

III. BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWY PORZĄDKOWE 
 

1. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na nabrzeżach może być używany jedynie dla celów ratowniczych. 
2. Użytkowników nabrzeża obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
3. Zabrania się wstępu na pomosty osobom pod wpływem alkoholu. 
4. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności, mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, 

zwierząt lub mienia w tym szczególnie: 
ü zaśmiecania terenu Przystani, 
ü wyrzucania wszelkich odpadów za burtę jednostki pływającej, 
ü przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych, w sposób umożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do środowiska, 
ü wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz na nabrzeżu, 
ü stwarzanie sytuacji niebezpiecznych zarówno w akwenie jak i na terenie Przystani, 
ü wleczenie kotwic oraz używanie głośnych sygnałów dźwiękowych. 

 
5. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Odpowiedzialność za dzieci pozostawione bez 

opieki na terenie Przystani ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 
6. Właściciel Przystani nie odpowiada za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi. 
7. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia Przystani lub za zanieczyszczenie środowiska odpowiada materialnie właściciel lub użytkownik 

jednostki pływającej, która je spowodowała. 
8. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów do interwencji uprawnione są odpowiednie służby: Policja, Straż 

Miejska, Straż Pożarna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów. 
9. W przypadku niezastosowania się do napomnień obsługi Przystani, Właściciela oraz interweniujących służb, możliwe jest poproszenie o 

natychmiastowe opuszczenie Przystani przez jednostkę pływającą wraz z załogą. 
 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani bezwzględnie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 
poleceń wydawanych przez obsługę Przystani. 

2. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować zakaz korzystania z Przystani. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Właściciel Przystani. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy portowe oraz inne 
przepisy porządkowe. 


