UCHWAŁA NR VI/94/19
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
„Żwirki” w Obornikach przy ul. Kowanowskiej 38 a
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się Regulamin korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Żwirki”, będącego
własnością Gminy Oborniki. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XIX/243/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 marca 2012 roku w
sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kąpieliska w Obornikach
przy ul. Kowanowskiej 38a opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 kwietnia 2012r. poz. 1811.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska może wydać akt prawa miejscowego w zakresie m. in. zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Akt ten ustanawia Rada
Miejska w Obornikach w formie uchwały.
Biorąc pod uwagę to, że będący własnością Gminy Oborniki Kompleks RekreacyjnoSportowy „Żwirki” stanowi obiekt użyteczności publicznej zasadne jest podjęcie uchwały
ustanawiającej regulamin określający zasady korzystania z niego.

Załącznik
do uchwały Nr VI/94/19
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27 marca 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU REKREACYJNOSPORTOWEGO "ŻWIRKI"

1. Administratorem Kompleksu Rereacyjno-Sportowego „Żwirki” przy ul. Kowanowskiej 38a
w Obornikach zwanego dalej kompleksem jest Obornickie Centrum Sportu z siedzibą
w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca z kompleksu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem
korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Żwirki (zwanego dalej „Regulaminem”)
oraz regulaminami poszczególnych stref, stanowiących integralną część niniejszego
Regulaminu, tj. regulaminami strefy rekreacyjno-sportowej, kąpieliska, strefy
wędkowania oraz korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego wraz z częścią
zbiornika wodnego przeznaczonego dla sprzętu pływającego wchodzących w skład
kompleksu, a także do bezwzględnego przestrzegania postanowień ww. regulaminów.
3. W skład kompleksu wchodzą 4 strefy – graficzna prezentacja załącznik nr 1 do Regulaminu
1) strefa A - strefa rekreacyjno-sportowa;
2) strefa B - kąpielisko;
3) strefa C - strefa wędkowania;
4) strefa D - wypożyczalnia sprzętu pływającego wraz z częścią zbiornika wodnego
przeznaczonego dla sprzętu pływającego.
Regulaminy określające sposoby korzystania z w/w stref stanowią integralną część niniejszego
Regulaminu.
4. Osoby przebywające na terenie kompleksu zobowiązane są do:
1) dbania o ład i porządek na całym terenie kompleksu;
2) stosowania się do poleceń pracowników Obornickiego Centrum Sportu oraz
ratowników wodnych zabezpieczających teren kąpieliska;
3) stosowania się do znaków informacyjnych i piktogramów;
4) parkowania pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Osobom znajdującym się na terenie kompleksu zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz przebywania na terenie
kompleksu w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
2) zakłócania wypoczynku w szczególności hałasowania lub zachowywania się w sposób
sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;
3) wprowadzania psów oraz innych zwierząt;
4) rozpalania ogniska lub grilla.
6. Za zgodą administratora kompleksu dopuszcza się:
1) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych;
2) organizowanie szkoleń głównie przez służby ratownicze;
3) prowadzenia działalności handlowo-usługowej;
4) rozpalanie ogniska lub grilla w miejscu wyznaczonym przez pracownika.

7. Na terenie kompleksu zabrania się przebywania osób do 7 roku życia bez opieki osoby
pełnoletniej.
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte
z terenu kompleksu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY REKREACYJNO-SPORTOWEJ
- STREFA "A"

1. Osoby korzystające ze strefy rekreacyjno-sportowej zobowiązane są do:
1) zabezpieczenia należącego do nich mienia wartościowego w własnym zakresie;
2) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych;
3) korzystania z boisk, ścieżek pieszych i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Z zastrzeżeniem pkt. 5 Regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
„Żwirki” osobom znajdującym się w strefie rekreacyjno-sportowej zabrania się również:
1) niszczenia sprzętu znajdującego się w strefie;
2) korzystania z placu zabaw osobom powyżej 13 roku życia;
3) jazdy na motorowerze lub motorze.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń znajdujących się w strefie urządzeń należy o tym
niezwłocznie powiadomić pracownika administratora.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA - STREFA "B"
1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy Rada Miejska
w Obornikach określi w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, iż niniejsze
kąpielisko znajduje się w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Oborniki.
2. Kąpielisko wchodzi w skład Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Żwirki”.
3. O otwarciu kąpieliska decyduje organizator poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji
kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U.
z 2016r. poz. 2082).
4. Sezon kąpielowy trwa zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.
5. W okresie sezonu kąpielowego administrator zapewnia zabezpieczenie ratownicze oraz stały
monitoring stanu jakości wody poprzez dokonywanie badań wody zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Kąpiel poza sezonem kąpielowym lub w przypadku trwałego braku obsługi ratowniczej
ogłoszonej przez administratora, odbywa się na własną odpowiedzialność.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń pracownika
kąpieliska oraz ratowników wodnych.
8. Z zastrzeżeniem pkt. 5 Regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
„Żwirki” osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się również:
1) wchodzenia do wody w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników;
3) niszczenia urządzeń i sprzętu;
4) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym;
5) popychania i wrzucania innych osób do wody;
6) wpływania na teren kąpieliska sprzętem pływającym;
7) wykonywania skoków do wody
8) zaśmiecania kąpieliska oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku;
9) przekraczania granicy stref oznaczonych czerwonymi bojami osobom nieumiejącym
pływać
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z kąpieliska oraz terenu przeznaczonego do odpoczynku.
10. Apteczki wyposażone w sprzęt opatrunkowy do udzielania pierwszej pomocy znajdują się
w punkcie medycznym.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WĘDKOWANIA - STREFA "C"
1. Wędkujący zobowiązani są do posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez instytucję, z którą Obornickie
Centrum Sportu zawarło umowę, a której przedmiotem jest korzystanie ze strefy
wędkowania.
2. Osoby do 14 roku życia mają prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
posiadającej kartę wędkarską.
3. Wędkujący zobowiązani do zachowania porządku i czystości w obrębie stanowiska
wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed wędkowaniem.
4. Pojazdy należy parkować tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych.
5. W celu organizacji zawodów wędkarskich należy uzyskać zgodę administratora strefy
wędkowania.
6. Organizator zawodów zobowiązany jest do oznaczenia brzegu na którym odbywać się
będą zawody oraz wywiesić stosowną informację co najmniej dzień przed zawodami.
7. Z zastrzeżeniem pkt.5 Regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
„Żwirki” osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się również:
1) rozbijania namiotów oraz budowania pomostów, kładek oraz niszczenia
trzcinowisk;
2) wędkowania w odległości do 50m od kąpieliska podczas trwania sezonu
kąpielowego;
3) używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich, zakaz nie dotyczy zdalnie
sterowanych modeli łodzi służących do wywożenia przynęt i zanęt.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
WRAZ Z CZĘŚCIĄ ZBIORNIKA WODNEGO PRZEZNACZONEGO DLA SPRZĘTU
PŁYWAJĄCEGO - STREFA "D"
1. Wypożyczalnia czynna jest w okresie funkcjonowania kąpieliska zgodnie z harmonogramem
godzinowym ustalonym przez administratora.
2. Koszt wypożyczenia sprzętu pływającego określa obowiązujący cennik.
3. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest pobierana z góry.
4. Wypożyczenie sprzętu pływającego następuje na podstawie dowodu tożsamości lub
legitymacji szkolnej.
5. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający jest za niego odpowiedzialna i ponosi koszty jego
zaginięcia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem.
6. Usterki i inne uszkodzenia sprzętu pływającego należy zgłaszać przed wypłynięciem, po
powrocie będą uznane za dokonane przez wypożyczającego.
7. Na sprzęcie pływającym może znajdować się jednocześnie tylu użytkowników, na ile osób
użytkowany sprzęt jest dopuszczony.
8. Podczas użytkowania sprzętu należy korzystać z kamizelek ratunkowych.
9. Korzystać ze sprzętu pływającego można na powierzchni (obszar) zbiornika wodnego
z wyłączeniem powierzchni (obszar) przeznaczonej na kąpielisko.
10. Osoby do ukończenia 14 roku życia mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko
w towarzystwie osoby pełnoletniej.
11. Sprzęt mogą wypożyczać tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia.
12. Każdy użytkownik sprzętu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom obsługi
wypożyczalni oraz ratowników.
13. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego osobom znajdującym się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
14. Zabrania się skakania do wody ze sprzętu pływającego.
15. Wypożyczenie sprzętu pływającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

