
Regulamin przystani jachtowej w zakresie Mariny Osobowice we Wrocławiu przy ul. 

Osobowickiej  

 
1. Administratorem i zarządcą przystani jest firma:  ATM Inwestycje Sp. z o.o., ul. Dwa Światy 1, 55-040 

Bielany Wrocławskie. 

 

2. Czas eksploatacji przystani: przez cały rok od wschodu do zachodu słońca. 

 W okresie zamknięcia szlaku wodnego ogłoszonym przez  PGWWP  RZGW we Wrocławiu przystań nie 

będzie eksploatowana. W okresie zimowym w sytuacji  wystąpienia zjawisk lodowych oraz w okresie 

niekorzystnych warunków nawigacyjnych przystań nie będzie eksploatowana. 

 

3. Przystań stanowi  6  dalb rurowych stalowych wbitych w dno rzeki już istniejących oraz  16 dalb 

rurowych stalowych wbitych w dno rzeki - wykonanych, jeden  pomost główny oraz 4 odnogi cumownicze 

wraz z trapem łączącym pomost główny z nabrzeżem betonowym. 

 

4. Wejście na przystań bez zgody zarządcy przystani  jest zabronione. 

Wpłynięcie i postój na teren Mariny jest możliwy tylko po uprzednim skontaktowaniu się z Bosmanatem lub 

Administratorem i uzyskaniu jego zgody. Miejsce postojowe wskazywane jest przez pracowników Mariny. 

5. Wejście na pomost jest możliwe i przeznaczone jedynie dla załóg cumujących na przystani jachtów, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności. 

6. Formalności dotyczące rejestracji i opłat należy dopełnić niezwłocznie po przycumowaniu. 

7. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie „karty pobytu”. 

8. Wysokości opłat reguluje oddzielny dokument tj. „Cennik ATM MARINA OSOBOWICE„. 

9. Opłaty za miejsce, można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Bosmanacie portu. 

10. Opłata naliczana jest z góry, za cały zadeklarowany okres pobytu w Marinie. 

11. Opłata w formie przelewu jest dopuszczona, tylko w przypadku umów zawartych na cały sezon. 

12.  Do korzystania z przystani oraz pomieszczeń socjalnych niezbędna jest „karta magnetyczna”, którą 

należy pobrać z Bosmanatu, po uprzednim opłaceniu kaucji. Kaucja zwracana jest w momencie zwrotu w/w 

karty.   

13.  Załoga jednostki pływającej, zobowiązana jest do każdorazowego informowania Bosmana, o wpłynięciu 

lub wypłynięciu, drogą radiową, telefoniczną lub osobiście. 

14. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczną eksploatację przystani są: Administrator  przystani oraz 

Kierownicy jednostek pływających cumujących w jej obrębie. 

 

15. Właściciel i Administrator przystani nie ponoszą, żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, 

odniesione w stosunku do osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu. 

 

16. Na przystani mogą cumować jednostki pływające o maksymalnych wymiarach do 16 m długości i do 9 

m szerokości. 

 

17. Administrator Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia jednostek pływających, 

znajdujących się na terenie przystani oraz mienie załogi, jeżeli nie nastąpiły z jego winy. 



18. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje i członków załogi, skutkujące zniszczeniem 

wyposażenia Mariny oraz innych jednostek pływających, jak również  zanieczyszczenie środowiska. 

19. Na terenie przystani, zabrania się prowadzenia działalności handlowej i zarobkowej bez pisemnej zgody 

administratora Mariny. 

20. Członkowie załóg nie mogą ingerować w wygląd Mariny poprzez stawianie własnych konstrukcji oraz 

urządzeń czy eksponowanie treści reklamowych. 

21. Na terenie Mariny zabrania się przeprowadzania generalnych remontów jednostek pływających, a 

bieżące prace konserwacyjne mogą być realizowane tylko po uprzednim uzyskaniu zgody pracowników 

Mariny. 

22. Na terenie Mariny zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych,  wybuchowych oraz innych 

materiałów niebezpiecznych, których posiadanie jest zakazane przez prawo.  

23. Za zwierzęta wprowadzone na teren Mariny odpowiada jego właściciel (psy muszą być prowadzone na 

smyczy). 

24. Jednostki wpływające do Portu powinny posiadać aktualną polisę OC. 

25. W przypadku naruszenia przepisów przez członków załogi, pracownicy Mariny mają prawo zażądać 

natychmiastowego opuszczenia jednostki pływającej z terenu portu. W przypadku bezskutecznego wezwania 

jednostka zostanie usunięta przez Administratora a kosztami tej operacji zostanie obciążony Najemca. 

26. Zabrania się ponadto: 

- nieuprawnionego wejścia na pomost 

- wyrzucania śmieci do wody 

- zanieczyszczania wody smarami, olejami i paliwem 

- wędkowania z nabrzeża i z przystani 

- kąpieli 

- picia alkoholu 

- nieuzasadnionego używania sprzętu ratunkowego 

 

27. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na przystani. 

 

28. Przebywanie na przystani oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

29. Kontakt z zarządcą przystani:  

     Bosmanat  Przystań Osobowice 1 

     Tel.:  783 550 211. 

 

30. Telefoniczne numery alarmowe: 

- służby ratunkowe -   112 

- policja, komisariat rzeczny  -  997 

- Urząd Żeglugi Śródlądowej -  71 329 18 93 

- PGWP  RZGW Wrocław – 71  328 05 87 

- WOPR Wrocław – 984 

 

 


