
UCHWAŁA NR  XI/56 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  18 czerwca 2007 roku

w  sprawie  regulaminu  korzystania  z  terenu  i  urządzeń  Gminnego  Ośrodka 
Wypoczynkowego w Jarosławkach.

           Na podstawie art.40 ust.2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1457 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 14 ust, 6 Ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2007 r. Nr 70 poz. 473). Rada Miejska Książu uchwala się co następuje:

 ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. ustala  się  regulamin  korzystania  z  terenu  i  urządzeń  Gminnego  Ośrodka 
Wypoczynkowego  w  Jarosławkach  zwanego  dalej  „Ośrodkiem”  obejmujący  zasady 
korzystania z:

1) kąpieliska strzeżonego,
2) pola biwakowego,
3) campingu,
4) parkingu,
5) wypożyczalni sprzętu pływającego.

§ 2. Właścicielem Ośrodka jest  Gmina Książ Wlkp. Administratorem Ośrodka jest 
Centrum Kultury Książ Wlkp.

§  3. Postanowienia  niniejszego  regulaminu  dotyczą  wszystkich  użytkowników 
Ośrodka.

§ 4. Użytkownikami Ośrodka są osoby prawne i fizyczne posiadające tytuł prawny do 
zajmowanego gruntu oraz osoby przebywające w Ośrodku w celach wypoczynkowych.

§ 5. 1.  Wjazd pojazdem mechanicznym na teren  Ośrodka możliwy jest po uzyskaniu 
karty wjazdu, po dopełnieniu formalności w recepcji Ośrodka.

2. Obowiązek uzyskania karty wjazdu nie dotyczy:
    1) pojazdów policji, służby zdrowia i straży pożarnych biorących udział w akcji,
    2) oznakowanych pojazdów służb technicznych dla dokonania koniecznych napraw,
    3) pojazdów zaopatrzenia (czas na rozładunek – do 1 godziny).
        Dostawa i rozładunek winien być dokonany w godz. 6.00-10.00.



3. Korzystający  z  terenu  i  urządzeń  Ośrodka  zobowiązani  są  do  ograniczenia 
poruszania  się  pojazdami  mechanicznymi  po  terenie  Ośrodka  do  niezbędnego 
minimum.

    
§ 6. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200- 600 

§ 7. Instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający mogą być używane w sposób nie 
zakłócający spokoju innym wypoczywającym.

§ 8. Biwakowanie i ustawianie namiotów dozwolone jest wyłącznie na wydzielonym 
polu biwakowym na zasadach dotyczących korzystania z pola.

§ 9. Kąpiel i korzystanie ze sprzętu pływającego dozwolone jest na zasadach 
dotyczących korzystania z kąpieliska i wypożyczalni sprzętu pływającego.

 § 10. Prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Ośrodka wymaga wcześniejszego 
uzgodnienia z Administratorem, w szczególności w zakresie miejsca prowadzenie handlu i 
warunków technicznych. 

§ 11. Psy na terenie Ośrodka mogą być wyprowadzane wyłącznie w kagańcu i  na 
smyczy. Nie można wyprowadzać psów na plażę do wody.

§ 12. Urządzanie ognisk na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w miejscach na ten 
cel wyznaczonych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia od Administratora.

§ 13. Użytkownicy zobowiązani są na terenie Ośrodka do:
1) utrzymania czystości i porządku,
2) przestrzegania obowiązków meldunkowych
3) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

 ROZDZIAŁ II

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA STRZEŻONEGO

§ 14. 1. Kąpielisko jest czynne w okresie letnim.
            2. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 1000 -  1800

§ 15. Na kąpielisku wywieszane są flagi, które oznaczają:
1) biała – kąpiel dozwolona
2) czerwona – zakaz kąpieli

§ 16. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 17. Grupy zorganizowane  mogą przebywać  na  terenie  kąpieliska  oraz  kąpać się 
wyłącznie pod opieką własnego opiekuna.

§  18. W  wodzie  może  przebywać  tylko  jedna  najwyżej  15  osobowa  grupa 
zorganizowana odpowiednio oznakowana np. jednolite czepki kąpielowe, chusty.



§ 19. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

§  20. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób  korzystających  z  kąpieliska  zaleca  się 
wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.

§ 21. Ratownikami  są  osoby  noszące  ubiór  w kolorze  czerwonym  z  emblematem 
„WOPR” i „RATOWNIK”.

§ 22. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń 
ratownika.

§ 23. Nie wolno:
1) przekraczać linii granicznej kąpieliska,
2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
3) niszczyć znaków, tablic, urządzeń, sprzętu,
4) stwarzać  zagrożeń  bezpieczeństwa,  wszczynać  fałszywych  alarmów  oraz 

zakłócać spokoju i wypoczynku,
5) zanieczyszczać  plaży  i  wody,  w  szczególności  poprzez  pozostawianie 

opakowań  i  odpadów  szklanych,  blaszanych  lub  z  tworzywa  sztucznego, 
używania mydła lub środków piorących,

6) korzystać ze sprzętu pływającego na terenie kąpieliska,

§  24. Osoby  niszczące  mienie  Ośrodka  lub  naruszające  porządek  publiczny  lub 
przepisy  niniejszego  regulaminu  będą  usuwane  z  terenu  kąpieliska  niezależnie  od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

§  25. Osoby,  o  których  mowa  w  §  24   ponoszą  odpowiedzialność  materialną  z 
wyrządzone szkody.

§ 26. Zabrania się w obrębie plaży i kąpieliska:
1) wjeżdżania:  ciągnikami,  samochodami,  motocyklami,  motorowerami 

(pojazdami mechanicznymi),
2) kąpieli osobom będącym w stanie po spożyciu alkoholu,
3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem wyznaczonych 

miejsc w rejonie lokali gastronomicznych.

§ 27. Cumowanie sprzętu pływającego jest dozwolone w miejscach przeznaczonych 
na ten cel.

ROZDZIAŁ III

ZASADY KORZYSTANIA Z POLA BIWAKOWEGO

§  28. Do  korzystania  z  pola  biwakowego  uprawnione  są  osoby  zameldowane  w 
recepcji Ośrodka oraz posiadające aktualna kartę pobytu.

§ 29. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa gospodarz pola.

§ 30. Korzystający z pola biwakowego w szczególności zobowiązani są do:



1) utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
2) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200- 600,
3) korzystania  z  urządzeń  pola  biwakowego  Ośrodka  w  sposób  nie 

powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
4) racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli.

           § 31. Do przeprowadzenia kontroli, dotyczącej przestrzegania Regulaminu uprawnieni 
są: funkcjonariusze policji, służby porządkowe oraz pracownicy Administratora legitymujący 
się zatwierdzonymi przez Burmistrza Książa Wlkp. identyfikatorami.

          § 32 „Doba hotelowa” (na polu biwakowym) w Ośrodku trwa od godz. 1800 do 1800 

dnia  następnego  i  wszyscy  korzystający  z  usług  bazy  noclegowej  zobowiązani  są  do  jej 
przestrzegania.

            § 33. Po upływie „doby hotelowej”, korzystający z pola biwakowego mają obowiązek 
zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu na terenie Ośrodka.

            § 34. Nie wolno:
        1) palić ogniska poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
        2) niszczyć drzew, krzewów i zieleni pola biwakowego,
        3) okopywać namiotów,
              4) ogradzać lub wydzielać teren biwakowania bez zgody gospodarza,
        5) zaśmiecać terenu pola biwakowego.

 ROZDZIAŁ IV 

ZASADY KORZYSTANIA Z CAMPINGU

         § 35. Do korzystania z pokoi gościnnych i domków campingowych uprawnione są 
osoby zameldowane w domkach campingowych i posiadające aktualną kartę pobytu.

§  36. Mieszkańcy  pokoi  gościnnych  i  domków  campingowych,  w  szczególności 
zobowiązani są do:

1) utrzymywanie porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie kwaterach,
2) przestrzegania ciszy nocnej w godz. 2200- 600,
3) korzystania z domków campingowych i urządzeń Ośrodka w sposób kulturalny oraz 
    nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
4) racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli.

      § 37. Do przeprowadzenia kontroli, dotyczącej przestrzegania Regulaminu campingu 
uprawnieni są: funkcjonariusze policji, służby porządkowe oraz pracownicy Administratora, 
legitymujący się zatwierdzonymi przez Burmistrza Książa Wlkp. identyfikatorami.

§  38. „Doba  hotelowa”  (camping)  w  Ośrodku  trwa  od  godz.  1400 do  1300 dnia 
następnego i korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do jej przestrzegania.

§  39. Stwierdzenie  ewentualnych  różnic  spisu  wyposażenia  pokoju  ze  stanem 
faktycznym, należy zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej doby pobytu.



§  40. Za  rzeczy  pozostawione  w  pokojach  gościnnych  i  domkach  campingowych 
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

      §  41. Za  zniszczenie  bazy  noclegowej  i  jej  wyposażenia  pełną  odpowiedzialność 
materialną ponosi osoba korzystająca z pokoi gościnnych i domków campingowych.

§  42. Po  upływie  terminu  wypoczynku  osoby  korzystające  z  pokoi  gościnnych  i 
domków campingowych  mają  obowiązek zgłosić swój  wyjazd lub przedłużenie  pobytu  w 
Ośrodku.

§ 43. Pokój lub domek campingowy należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 1300.

§ 44. Po zakończeniu wypoczynku kwaterę odbiera upoważniony do tego pracownik 
Administratora..

 ROZDZIAŁ V

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

§ 45. Parking położony jest na terenie Ośrodka.

§ 46. Parking nie jest strzeżony.

§ 47. Obsługa parkingu posiada widoczne oznakowania, np. identyfikatory, opaski, 
czapeczki, itp.

§ 48. Zakupić bilet można tylko i wyłącznie od osób obsługujących parking. 

§ 49. Zakupione bilety należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu.

§ 50. Opłata za parking obowiązuje w godz. 900- 2400.

§ 51. Prawo kontroli korzystania z parkingu posiadają pracownicy Administratora.

 ROZDZIAŁ VI

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

§ 52. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest w godz. 1000- 1800.

§  53. Ze  sprzętu  pływającego  może  korzystać  osoba,  która  przedstawi  dokument 
tożsamości i oświadczy pisemnie umiejętność pływania – po wykupieniu biletu (zachować do 
kontroli).

§ 54. Osoby pełnoletnie mogą zabrać ze sobą na sprzęt pływający drugą osobę. Osoby 
niepełnoletnie  i  nie  umiejące  pływać,  przebywające  na  sprzęcie  pływającym,  obowiązują 
kapoki lub kamizelki ratunkowe.



§ 55. Nie wolno:
1) zabierać na sprzęt pływający większej ilości osób niż przewidują to odnośne przepisy,
2) korzystać ze sprzętu pływającego w stanie nietrzeźwym,
3) siadać na burtach sprzętu pływającego,
4) skakać i kąpać się ze sprzętu pływającego,
5) wypływać na teren kąpieliska strzeżonego,
6) zamieniać się miejscami na łodzi,
7) odstępować sprzętu pływającego innym osobom,
8) dopływać do brzegu,
9) zabierać zwierząt na sprzęt pływający.

§ 56 Do kontroli korzystania ze sprzętu pływającego upoważnieni są:
       1) osoby wyznaczone przez Administratora,
       2) policja i ratownicy WOPR.

§ 57 Dla bezpieczeństwa korzystających ze sprzętu pływającego ustala się następujące 
sygnalizacje: 

      1) flagową:
a) flaga biała – pływanie dozwolone,
b) flaga czerwona – zakaz pływania, natychmiastowy powrót do przystani;

      2) akustyczny (tuba akustyczna, nagłośnienie).

 ROZDZIAŁVII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 58. 1.   Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej  w 
ustawie z   20 maja 1974 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr12, poz. 114 z późn. zm.).
          2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów 
ustawy z 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, 
poz1148 z późn. zm.).

§59. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Książa  Wlkp.  oraz 
Administratorowi Ośrodka.

§ 60. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak


