REGULAMIN OPŁAT PRZYSTANI
w Gdańsku, Górki Zachodnie, ul.Przełom 9
§1
1. Korzystanie z przystani i usług żeglarskich jest powszechnie dostępne, przyczym
pierwszeństwo w korzystaniu z nich posiadają jednostki wykorzystywane w celach
rekreacyjnych.
2. Usługi przystani żeglarskiej są płatne.
3. Wysokość opłat określają cenniki sporządzone w odniesieniu do jednostek
przenaczonych do uprawiania amatorskiego żeglarstwa rekreacyjnego.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich osób
przebywających na terenie przystani.
5. W odniesieniu do osób będących członkami Jachtklubu Stoczni Gdańskiej,
indywidualne warunki korzystania z usług ustala Zarząd Jachtklubu.
6. W odniesieniu do osób nie będących członkami Jachtklubu stosowane są przepisy
niniejszego Regulaminu.
Rozdział I - WARUNKI WYKONANIA USŁUG
§2
Postoje rekreacyjnych jednostek pływających.
Ustalone zostają następujące strefy postoju jednostek pływających:
1. "A" - teren na lądzie poza hangarami.
2. „N”, „W”, „E”, "S" - basen żeglarski.
3. "H" - teren w hangarach.
§3
Członkowie Jachtklubu
1. Członkowie Jachtklubu nabywają prawo do miejsca postojowego dla użytkowanej
jednostki na podstawie decyzji Zarządu Jachtklubu wydanej na wniosek
zainteresowanego.
2. Członek Jachtklubu traci prawo do miejsca postojowego dla użytkowanej jednostki
w przypadku:
- utraty statusu członka Jachtklubu,
- pisemnej rezygnacji z korzystania z miejsca postojowego.
3. Zarząd Jachtklubu może wypowiedzieć członkowi Jachtklubu miejsce postojowe
dla jego jednostki w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu Przystani, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§4
Osoby nie będące członkami Jachtklubu.
1. Miejsce i okres postoju oraz wysokość opłaty za postój ustala bosman Jachtklubu
zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie prawidłowo wypełnionego
zgłoszenia postoju jednostki1.
2. Podstawową ceną za postój jednostki jest stawka za każdy rozpoczęty jeden metr
długości jednostki, za każdą rozpoczętą dobę postoju.
3. Cena podstawowa ma zastosowanie w odniesieniu do jednostek, których okres
postoju jest krótszy od 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych i w tym okresie jest
płatna za każdą rozpoczętą dobę rzeczywistego postoju jednostki.
1 składający zgłoszenie postoju wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Jachtklub w celu wykonania usług przystani (w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych)

3. Po upływie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych postoju jacht może uzyskać
status rezydenta przystani, co może skutkować zastosowaniem ceny za jeden,
kalendarzowy miesiąc postoju. W tym przypadku opłata jest należna w pełnej
wysokości bez względu na rzeczywisty okres postoju jednostki.
4. Przyznania lub pozbawienia statusu rezydenta przystani dokonuje starszy bosman
lub kierownik Jachtklubu.
5. Cena za postój jednostki „na wodzie” w sezonie martwym może zostać obniżona 2
o nie więcej niż 20%.
6. Bosman Jachtklubu może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym miejsce
postojowe dla jednostki w przypadku rażącego naruszenia przez jej właściciela,
armatora lub członka załogi przepisów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu
Przystani.
7. Bosman Jachtklubu przekazuje informację o wypowiedzeniu postoju ustnie,
dokonując stosownego zapisu w służbowych dokumentach bosmańskich.
8. W przypadku jednostek o Lc>16 m, jednostek wielokadłubowych, innych
nietypowych oraz o przeznaczeniu innym niż uprawianie żeglarstwa rekreacyjnego,
warunki postoju ustalane są indywidualnie przez starszego bosmana lub kierownika
Jachtklubu.
§5
Środki transportu i podstawy postojowe jednostek pływających
1. Właściciele i armatorzy wszystkich jednostek pływających stacjonujących na
terenie przystani Jachtklubu, mają prawo do nieodpłatnego wjazdu i postoju na
terenie przystani:
- jednego samochodu osobowego w okresie swojej obecności na terenie przystani
lub pobytu w rejsie,
- jednej podstawy postojowej jednostki w okresie postoju jednostki.
2. Osoby wymienione w pkt.1 niniejszego paragrafu mogą uzyskać zgodę na wjazd i
nieodpłatny postój jednej przyczepy transportowej w okresie postoju jednostki.
Zgody na wjazd przyczepy i jej postój udziela starszy bosman Jachtklubu.
§6
Transport wewnętrzny
1. Zlecenia usług w zakresie transportu wewnętrznego przyjmuje i ewidencjonuje
bosman Jachtklubu.
2. Pojedynczą operacją transportową 3 jest przemieszczenie pojedynczego obiektu, w
trakcie jednej nieprzerwanej operacji transportowej, przy użyciu jednego środka
transportu, w obrębie przystani Jachtklubu.
3. Za wielokrotną operacją transportową uważane jest przemieszczenie
pojedynczego obiektu na odległość powyżej 30 m w sposób wymagający zmiany
kierunku przemieszczania.
4. Przemieszczenie na lądzie jednostki o Lc<8 m na dowolną odległość uważane jest
za pojedynczą operacją transportową.
5. Przemieszczanie jednostek w obrębie hangarów jest traktowane jak odrębna,
pojedyncza lub wielokrotna operacja transportowa.
6. Pojedyncza usługa z użyciem żurawia stacjonarnego obejmuje okres czasu
niezbędny dla przemieszczenia jednostki w sposób określony zleceniem, trwający
nie dłuższej niż 30 minut.
7. Postój jednostki w polu operacyjnym żurawia stacjonarnego na wodzie lub lądzie
2 dotyczy wyłącznie jednostek, których armator posiada status rezydenta
3 dotyczy urządzeń pozostających w dyspozycji Jachtklubu i obsługiwanych przez jego
pracowników

przed i po zakończeniu usługi jest płatny odrębnie i w tym przypadku obowiązuje
opłata stanowiąca 3-krotność określonej cennikiem stawki za każdą rozpoczętą
godzinę postoju.
8. Okres pozostawania jednostki w zawisie na żurawiu stacjonarnym traktowany jest
jak postój jednostki w jego polu operacyjnym.
9. Wjazd na teren przystani żurawi samochodowych jest płatny i wymaga zgody
bosmana Jachtklubu.
§7
Użytkowanie pomieszczeń
Warunki użytkowania pomieszczeń ustalane są umową pisemną zawartą z MOSiR w
Gdańsku.
§8
Pobór energii elektrycznej, wody pitnej, telekomunikacja
1. Wysokość zużycia energii elektrycznej i wody pitnej ustalana jest na podstawie
wskazań liczników.
2. Zużycie:
- energii elektrycznej w ilości do 20 kWh/1 miesiąc,
- wody pitnej w ilości do 0,5 m3/1 miesiąc
włączone jest w opłatę za postój jednostki.
3. Koszty użytkowania sieci telekomunikacyjnej i internetowej oraz korzystanie z
sanitariatów i natrysków, włączone są w opłatę za postój jednostki.
§9
Wymiana załóg na jednostkach czarterowanych
1. Wymiana załogi jest objęta jednorazową opłatą za każdego członka załogi
jednostki w wysokości określonej cennikiem.
2. Postój pojazdów mechanicznych załogi jachtu czarterowanego jest płatny.
Rozdział II - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
§9
1. Składka członkowska jest statutowym obowiązkiem partycypowania przez
każdego członka Jachtklubu w kosztach związanych z działalnością statutową
Jachtklubu.
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana jest indywidualnie przez Zarząd
Jachtklubu.
3. Składka członkowska może być osobowa lub armatorska i jest płatna każdego
miesiąca w wysokości 1/12 jej rocznej wartości w terminie do ostatniego dnia
miesiąca, którego dotyczy.
4. Członkowie Jachtklubu, którzy nie uzyskali zgody Zarządu na stały postój ich
jednostki na terenie przystani Jachtklubu, mogą na czas nieokreślony uzyskać
możliwość postoju ich jednostki na podstawie zgody bosmana Jachtklubu, zyskując
natychmiastowo status rezydenta przystani. Uzyskanie zgody bosmana Jachtklubu
uzależnione jest od aktualnie posiadanych wolnych miejsc postojowych.
Rozdział III - CENNIKI i OPŁATY
§10
1. Cenniki opłat ustala Zarząd Jachtklubu w porozumieniu z MOSiR w Gdańsku.
2. Cenniki opłat zawierają szczegółowy opis warunków ich stosowania.
3. Zmiana cenników ogłaszana jest poprzez wywieszenie informacji na tablicach
ogłoszeń.

4. Oryginały cenników przechowuje kierownik Jachtklubu, kopie cenników znajdują
się do wglądu w sekretariacie i biurze bosmana Jachtklubu.
Rozdział IV - WARUNKI DOKONYWANIA ZAPŁATY
§11
Obrót finansowy, dokumenty zapłaty.
1. Wysokość opłat dokumentowana jest fakturą VAT 4.
2. Zapłata za wykonane usługi dokonywana jest gotówką lub przelewem na
rachunek bankowy Jachtklubu.
3. Opłaty za postój jednostek pływających pobierane są w sposób następujący:
a. postój jednostki do 2 godzin jest bezpłatny,
b. opłata za postój do 14 dni pobierana jest w gotówce w dniu przyjęcia zgłoszenia
postoju.
4. Zapłata za usługi inne niż postój jednostki jest należna:
a. w dniu wykonania usługi - gotówką,
b. w odroczonym terminie zapłaty - przelewem w ciągu 7 dni od daty wystawienia
faktury.
5. Z tytułu przekroczenia terminu zapłaty Jachtklub może wystąpić z żądaniem
zapłaty odsetek w wysokości do 0,15% za każdy dzień opóźnienia zapłaty.
6. Zapłaty przyjmowane są w kasie bosmańskiej lub głównej Jachtklubu.
7. Dokonanie zapłaty dokumentowane jest:
- dowodem zapłaty KP,
- wyciągiem bankowym (zapłata przelewem, wpłata na rachunek bankowy).
Rozdział V - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§12
Wypełnienie druku zgłoszenia postoju jednostki jest potwierdzeniem zapoznania się
przez armatora z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

4 nie dotyczy składek członkowskich

