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VENESATAMIEN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET
(Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11.2007)
1§
Kotkan kaupungin omistamien venesatamien alueella on noudatettava
näitä järjestysmääräyksiä.
2§
Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa
on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on käytettävä
riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi.
Venettä ei saa kiinnittää laiturin päähän muutoin kuin lastauksen tai purkamisen ajaksi.
3§
Veneitä ja tavaraa saa säilyttää tai varastoida vain siihen osoitetulla paikalla.
4§
Venesatamien alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.
5§
Jäteöljyä ja roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin säiliöihin.
6§
Veneiden korjaustöitä, joka saattaa aiheuttaa likaantumista, mataloitumista tai tulenvaaraa, saa tehdä vain tarkoitusta varten osoitetussa paikassa.
Tämä paikka on pidettävä puhtaana.
7§
Kaupunki ei vastaa veneille sataman alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. Venepaikan haltija on velvollinen seuraamaan vedenpinnan korkeuden vaihteluja ja syväyksen riittämistä vuokraamallaan venepaikalla.
Laiturirakenteissa havaituista vaurioista tulee vuokralaisen välittömästi
tehdä ilmoitus kaupunkisuunnitteluun.
8§
Venepaikat vuokraa kaupunkisuunnittelun vastuualue, joka myös perii
niistä kaupungille suoritettavat maksut.
Kaupunkisuunnittelulla on oikeus kesken vuokraoikeuden määrätä vene
siirrettäväksi toiseen paikkaan, mikäli vene ei kokonsa puolesta ole sopiva
kyseiseen paikkaan. Kaupunkisuunnittelulla on myös oikeus siirrättää veneitä tilapäisesti suurten veneilytapahtumien aikana. Siirrättäminen tapahtuu yhteistoiminnassa omistajien kanssa.
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9§
Venepaikan vuokraaja on oikeutettu luovuttamaan venepaikkansa toiselle
vain kaupunkisuunnittelun suostumuksella. Luovutuksesta ei saa antaa
hyvitystä.
10 §
Venepaikkamaksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Ellei maksua ole todettu maksetuksi eräpäivää seuraavan viikon
perjantaina suoritettavassa tarkistuksessa, katsotaan vuokrasuhteen katkenneen.
Talvisäilytysmaksua osoittava merkki on kiinnitettävä näkyvään paikkaan
joko venepukkiin tai suojapeitteeseen. Talvialuesäilytysmerkki on lunastettava ennen veneen siirtämistä talvisäilytysalueelle.
Veneen säilytys vedessä talvikautena on maksullinen. Mikäli venettä säilytetään muualla kuin veneilykaudeksi vuokratulla paikalla, tarvitaan siihen
maankäyttöosaston lupa.
11 §
Veneet saadaan siirtää talvisäilytyspaikoille aikaisintaan syyskuun 15. päivänä. Veneet on talvisäilytyspaikoilta poistettava toukokuun loppuun mennessä. Talvisäilytyksen päätyttyä on kaikki tavarat, telineet ja jätteet poistettava. Telineiden kesäsäilytystä varten voi kaupunki osoittaa varastoalueen.
Erityisestä syystä, kuten poikkeuksellisen myöhäisen kevääntulon johdosta, voi kaupunkisuunnittelu pidentää talvisäilytysaikaa.
Veneen säilytys purjekaudella (1.6. - 14.9.) talvisäilytysalueilla on sallittu
vain Sikosaaren tai Itärannan uudella talvisäilytysalueella ja on maksullinen.
Veneiden talvisäilytys laitureiden päällä on kielletty. Etusija venesatamaan
liittyvän talvisäilytysalueen käyttämiseen on kustakin satamasta venepaikan edellisenä kesänä vuokranneilla.
12 §
Venesatamiin tai muualle kaupungin maa- tai vesialueille luvattomasti jätetyt veneet, vene-, talvisäilytys- ja kalastustarvikkeet poistetaan ja ne voidaan varastoida kaupunkisuunnittelun toimesta. Siirto ja varastointi tapahtuu vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla. Mikäli
vene on kiinnitetty venesatamassa muualle, kuin kaupunkisuunnittelun
osoittamalle vuokratulle paikalle, on kaupunkisuunnittelulla oikeus siirtää
vene välittömästi. Talteen otetut veneet ja tavarat voi vuokralainen tai veneenomistaja lunastaa maksettuaan siirto ja varastointikulut.
13 §
Kaupunkisuunnittelulla on oikeus katkaista vuokrasuhde, mikäli venepaikan vuokraaja ei noudata järjestyssääntöjä.
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