
UCHWAŁA NR XVI/153/12
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów 
porządkowych. 

Na podstawie art., 40 ust. 2 pkt. 4 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejsce rekreacyjne „zalew” zwane w dalszej części „zalewem” otwarte będzie przez cały rok, od 
1 kwietnia do 31 października w godzinach od 6:00 do 22:00 i od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 7:00 
do 20:00. 

§ 2. Na terenie zalewu znajduje się miejsce do korzystania z kąpieli, plac zabaw oraz wypożyczalnia 
sprzętu pływającego. 

§ 3. Osoba korzystająca z miejsca rekreacyjnego „zalew” ma obowiązek zapoznania się i stosowania do 
przepisów niniejszego regulaminu. 

§ 4. Uznaje się, że osoba, która weszła na teren „zalewu” zapoznała się z postanowieniami niniejszego 
regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

§ 5. Zarządcą „ zalewu” ustanawia się Kierownika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. 

§ 6. W trosce o zachowanie porządku, ładu a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich 
przebywających na terenie zalewu osób, wprowadza się następujące zasady: 

1. Osoba przebywająca na terenie „zalewu” zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie „zalewu”. 

2. Osoby przebywające na terenie zalewu zobowiązane są do przestrzegania poleceń pracowników 
„zalewu”. 

3. Kąpiel, plażowanie, plac zabaw, zjeżdżalnia oraz gry planszowo-stołowe są bezpłatne. Za inne usługi 
pobierane są opłaty wg obowiązujących cenników. 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie „zalewu” tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Na terenie „zalewu” dozwolone jest wędkowanie, tylko w wyznaczonych do tego miejscach dla osób 
posiadających aktualne uprawnienia do wędkowania. 

6. Na terenie „zalewu” obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt. 

7. W okresie letnim na terenie „zalewu” wyznaczone będzie i oznakowane jedno bezpłatne miejsce do 
kąpieli. Kąpiel poza nim jest zabroniona. 

8. Kąpiel na terenie „zalewu” dozwolona jest wyłącznie w stroju kąpielowym. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1334



9. Wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie „zalewu” jest zabronione. Zakup i spożywanie piwa 
możliwy jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na terenie „zalewu”. 

10. Zabrania się przebywania na terenie „zalewu” osobom będącym pod wpływem środków odurzających 
lub alkoholu. 

11. Zarządca „zalewu” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie. 

12. Na terenie „zalewu” obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i grillowania. 

13. Osobom przebywającym na terenie „zalewu” zabrania się: 

- wchodzenia do wody wbrew zakazom, 

- jeżdżenia na rowerach poza wyznaczonymi trasami, 

- zakłócania wypoczynku innych osób – w szczególności poprzez głośne zachowywanie się, 

- używania wulgaryzmów, zaśmiecania terenu itp., 

- zaśmiecania i niszczenia roślinności, 

- dokarmiania ptactwa wodnego. 

14. Przed opuszczeniem zajmowanego miejsca na terenie zalewu należy je posprzątać a śmieci wynieść do 
rozstawionych koszy. 

15. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie budynków lub infrastrukturę ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby 
niepełnoletnie ponoszą ich prawni opiekunowie. 

16. Na terenie miejsca rekreacyjnego „zalew” zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, 
promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody zarządcy. 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, podlegać będą karze grzywny, na 
zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

18. Zarządzający i właściciel nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 
przepisów niniejszego regulaminu. 

19. Książka skarg i wniosków znajduje się u zarządcy „zalewu”. 

§ 7. Miejsce przeznaczone do kąpieli określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. W miejscu przeznaczonym do kąpieli ustala się następujące przepisy porządkowe, zabraniające: 

- skoków do wody, 

- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona 
lub jest jej brak, 

- przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru czerwonego, 

- wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika, 

- pływania poza wyznaczonymi bojami na sprzęcie wodnym innym, niż dostępny w wypożyczalni sprzętu 
wodnego, 

- gry w piłkę siatkową lub inne gry zespołowe, 

- zabierania na sprzęt pływający większej ilości osób, niż przewidują to instrukcje użytkowania sprzętu 
pływającego, 

- siadania na innych częściach sprzętu pływajacego niż wyznaczone do tego siedziska, 

- wpływania na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oznaczonego bojami, 

- cumowania do brzegów zbiornika wodnego w miejscach innych, niż pomost wypożyczalni. 

§ 9. Naruszenie przepisów porządkowych określonych w § 8 podlega karze wymierzonej w trybie i na 
zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 
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§ 10. 1. Zasady korzystania z placu zabaw określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Sposób korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie 

mgr Paweł Błaszkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/153/12 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 1 marca 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI 

1. Osoba korzystająca z miejsca przeznaczonego do kąpieli ma obowiązek zapoznania się i stosowania do 
przepisów niniejszego regulaminu. 

2. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z miejsca przeznaczonego do kapieli zapoznała się z przepisami 
regulaminu. 

3. Kąpiel może odbywać się tylko na wyznaczonym do tego terenie. 

4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest codziennie od 20 czerwca do 15 września, w godz. od 
1000do 1800. 

5. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne. 

6. Ustala się następujące strefy miejsca wykorzystywanego do kąpieli: 

- strefa dla nieumiejących pływać - koloru żółtego, 

- strefa dla umiejących pływać - koloru czerwonego. 

7. Ustala się następujące oznaczenia koloru flag 

- flaga biała – kąpiel dozwolona, 

- flaga czerwona – kąpiel zabroniona, 

- brak flagi: kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych. 

8. Na sygnał alarmowy - seria długich gwizdków-wszyscy zobowiązani są wyjść z wody. 

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca przeznaczonego do kąpieli, wyłącznie pod opieką 
rodziców lub pełnoletniego opiekuna. 

10. Jedna osoba może mieć pod opieką maksimum dwoje dzieci do lat 7. 

11. Zabrania się korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na 
spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. 

12. Korzystanie z kąpieli może odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

13. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. 

14. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi 
i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie podczas pobytu na terenie miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

15. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu każdy prowadzący ma obowiązek 
przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy ratownikowi. 

16. Grupy zorganizowane korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli mają obowiązek przebywać 
w obecności własnego ratownika. 

17. Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czepki lub szarfy). 

18. Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i nie zakłócający pracy 
ratowników. 

19. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania na obiekcie 
wyłącznie z opiekunem. 
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20. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są: 

- ratownicy, 

- opiekunowie grup zorganizowanych. 

21. Ratownicy strzegący miejsca wykorzystywanego do kąpieli noszą ubiory w kolorze pomarańczowym 
lub czerwonym z emblematem WOPR. 

22. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom 
wydanym przez ratownika. 

23. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się: 

- wrzucania i wpychania innych do wody, 

- zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu, 

- zanieczyszczania wody, 

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, 

- używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higienyosobistej, 

24. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącemu się 
natychmiastowe wyjście z wody. 

25. Zarządzający miejscem wyznaczonym do kąpieli nie odpowiada za: 

- przedmioty wartościowe pozostawione na terenie plaży i kąpieliska, 

- zniszczenie mienia korzystających, wynikłe z przyczyn niezależnych od zarządzającego. 

26. Osoby niszczące wyposażenie miejsca przeznaczonego do kąpieli, ponoszą pełną odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni 
opiekunowie. 

27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, będą usuwane z terenu miejsca 
przeznaczonego do kąpieli i będą podlegać karze grzywny, na zasadach określonych w kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 

28. Zarządzający i właściciel nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 
przepisów niniejszego regulaminu. 

29. Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części miejsca 
przeznaczonego do kąpieli. 

30. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz obsługa obiektu. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/153/12 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 1 marca 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

1. Plac zabaw czynny jest w dniach i godzinach funkcjonowania„zalewu” z wyłączeniem okresu 
zimowego. 

2. Osoba korzystająca z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się i stosowania do przepisów niniejszego 
regulaminu. 

3. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z placu zabaw, zapoznała się z przepisami regulaminu. 

4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 13 lat. 

5. Dzieci do lat 7 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. 

6. Na terenie placu zabaw zabrania się: 

- zaśmiecania terenu, 

- wchodzenia na górne elementy konstrukcji huśtawek, 

- korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce, 

- grania w piłkę i inne gry zespołowe, 

- wnoszenia  przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innychosób korzystających z placu zabaw. 

7. Zarządzający nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłez nieprzestrzegania przepisów niniejszego 
regulaminu. 

8. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wypadki należy niezwłocznie  zgłaszaćdo pracowników 
„zalewu”. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/153/12 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 1 marca 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaków i rowerów wodnych) czynna jest w dniach i godzinach 
funkcjonowania "zalewu" 

1. Każda osoba korzystająca z wypożyczalni ma obowiązek zapoznania się i stosowania do przepisów 
niniejszego regulaminu. 

2. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z wypożyczalni sprzętu wodnego zapoznała się z przepisami 
regulaminu. 

3. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia. 

4. Osoby poniżej 14 lat mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Ze sprzętu pływającego może korzystać osoba, która przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. 
dowód, legitymacja studencka, szkolna, prawo jazdy, paszport). 

6. W trakcie korzystania ze sprzętu pływającego dokument tożsamości pozostawiany jest w kasie 
wypożyczalni. Dokument ten podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania sprzętu pływającego i „zdania” 
go w stanie nieuszkodzonym. 

7. Osoby mogą korzystać ze sprzętu pływającego wyłącznie po uiszczeniu opłaty (według obowiązującego 
cennika). 

8. Korzystający ze sprzętu ma obowiązek; 

- stosowania się do wszelkich zaleceń i instrukcji osoby prowadzącej wypożyczalnię, 

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania ze sprzętu, 

- używania kamizelek ratunkowych, kapoków podczas korzystania ze sprzętu, 

- używania wypożyczonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

- zwrócić wypożyczony sprzęt w wyznaczonym miejscu i godzinie, 

- stosowania się do poleceń służb ratowniczych na wodzie, 

- powiadomienia zarządzającego oraz służb ratowniczych o wszystkichzdarzeniach mogących zagrażać życiu 
lub zdrowiu na wodzie lub braku możliwości dopłynięcia do brzegu. 

9. Korzystającym ze sprzętu zabrania się; 

- niszczenia wypożyczonego sprzętu, 

- wykonywania skoków do wody oraz kąpieli z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu, 

- wrzucania i wpychania innych do wody z wypożyczonego sprzętu, 

- siadania na innych częściach sprzętu pływającego niż wyznaczone do tego siedziska, 

- wpływania na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oznaczonego bojami, 

- cumowania do brzegów zbiornika wodnego w miejscach innych, niż pomostwypożyczalni. 

10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub zaginięcie powierzonego 
sprzętu. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 

11. Zarządzający wypożyczalnią nie odpowiada za; 
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- przedmioty wartościowe pozostawione w wypożyczonym sprzęcie, 

- zniszczenia korzystających, wynikłe z przyczyn niezależnych od zarządzającego. 

12. Zarządzający i właściciel nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 
przepisów niniejszego regulaminu. 

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, będą podlegać karze grzywny, na 
zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

14. Do kontroli sprzętu pływającego upoważnione są osoby wyznaczone przez zarządcę, funkcjonariusze 
policji, straży miejskiej i ratownicy WOPR. 
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