
UCHWAŁA NR XXIX/409/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno - Rekreacyjnego w Radzanowie,  
położonego w gminie Busko-Zdrój.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), uchwala się co 
następuje:

§ 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania:

1) ze Zbiornika Retencyjno – Rekreacyjnego w Radzanowie gmina Busko-Zdrój, zgodnie z regulaminem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli na terenie Zbiornika Retencyjno – Rekreacyjnego w Radzanowie,  
zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Busku-Zdroju

mgr Justyna Nurek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 maja 2017 r.

Poz. 1868



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/409/2017

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 25 maja 2017 r.

Regulamin
korzystania ze Zbiornika  Retencyjno - Rekreacyjnego  w Radzanowie

gmina  Busko-Zdrój

1. Zbiornik Retencyjno – Rekreacyjny w Radzanowie, położony w miejscowości Radzanów, zwany 
w dalszej części regulaminu „Zalewem Radzanów”, jest obiektem użyteczności publicznej stanowiącym 
własność Gminy Busko-Zdrój.

2. Administratorem Zalewu Radzanów jest Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 
3a,  tel. 41 378 85 49, zwany w dalszej części regulaminu BOSIR.

3. Regulamin obowiązuje na terenie całego Zalewu Radzanów (teren określa załącznik do niniejszego 
regulaminu).

4. Zalew Radzanów jest terenem ogólnodostępnym przeznaczonym na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, 
sportowe, edukacyjne i kulturalne w godzinach otwarcia to jest:

a) we wszystkie dni tygodnia od godz. 600 do 2200 ,

b) w godzinach od 2200 do 600 dnia następnego obiekt jest powszechnie niedostępny za wyjątkiem służb  dozoru 
i osób korzystających z pola namiotowego,

c) podczas organizacji imprez rekreacyjnych lub masowych godziny otwarcia ustalane są odrębnie według 
potrzeb organizatora.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zalewu Radzanów zobowiązane są do respektowania 
zarządzeń i poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ratowników Wodnych, pracowników BOSIR, 
służb porządkowych imprez masowych oraz służb porządkowych firmy ochroniarskiej, wykonujących 
czynności służbowe.

6. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Zalewu Radzanów zapoznała się

z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

7. Każda osoba przebywająca na terenie Zalewu Radzanów zobowiązana jest zachowywać się tak, aby 
nie szkodzić i nie zagrażać innym.

8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Zalewu Radzanów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

9. Za osoby niepełnoletnie korzystające z Zalewu Radzanów odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 
prawni.

10. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Zalewu Radzanów w ramach imprez zorganizowanych oraz 
zawodów sportowych odpowiada organizator.

11. Za bezpieczeństwo osób korzystających z małej gastronomi na Zalewie Radzanów odpowiada 
właściciel małej gastronomi.

12. Na terenie Zalewu Radzanów zabrania się:

a) kąpieli w miejscach innych niż wyznaczone,

b) spożywania alkoholu poza miejscem do tego wyznaczonym – teren małej gastronomii,

c) palenia wyrobów tytoniowych,

d) palenia e-papierosów,

e) wnoszenia pojemników z substancjami żrącymi lub farbującymi,
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f) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
osób korzystających z Zalewu Radzanów,

g) wnoszenia środków odurzających lub innych podobnie działających substancji i ich spożywania,

h) wchodzenia na kładkę przy baszcie spustowej,

i) przekraczania barierki ochronnej, zamontowanej na betonowej tamie zbiornika,

j) niszczenia urządzeń hydrologicznych, obiektów drzewostanu,

k) wykonywania czynności lub działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie, zaśmiecanie terenu 
i niszczenie zieleni oraz skażenie wody w zbiorniku i cieku wodnym zasilającym zbiornik,

l) używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi,

m) jazdy po terenie obiektu pojazdami mechanicznymi poza miejscami do tego wyznaczonymi,

n) rozniecania ognia, palenia ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

o) przebywania w czasie od zmroku do godziny 700 dnia następnego,

p) instalowania reklam, ogłoszeń i informacji bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój,

q) uprawiania sportów niebezpiecznych.

13. Zakazy, o których mowa w punktach 12l) i 12m) nie dotyczą służb ratowniczych, Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, pojazdów BOSIR i firmy ochroniarskiej wykonującej czynności służbowe.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie

z jego przeznaczeniem.

15. Użytkownicy korzystają z Zalewu Radzanów na  własną odpowiedzialność i ponoszą materialną 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, pokrywając 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu 
uszkodzonego mienia.

16. Gmina Busko-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z Zalewu Radzanów lub jego 
wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z Zalewu Radzanów lub jego 
wyposażenia po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

c) pojazdy zaparkowane na terenie Zalewu Radzanów oraz za rzeczy osobiste wniesione na teren Zalewu 
Radzanów.

17. Amatorski połów ryb dozwolony jest tylko na zasadach określonych w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój a podmiotem uprawnionym do rybactwa.

18. Uprawianie sportów wodnych (żeglarstwo wodne, wioślarstwo, kajakarstwo, rowery wodne) dozwolone 
jest na terenie całego akwenu z wyłączeniem strefy miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli.

19. Parkowanie pojazdów mechanicznych wokół Zalewu Radzanów jest dozwolone tylko na wyznaczonych 
parkingach.

20. Rozbijanie namiotów oraz biwakowanie dozwolone jest na wyznaczonym do tego celu terenie.

21. Grillowanie i palenie ogniska dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

22. Zabronione jest mycie pojazdów mechanicznych oraz innego sprzętu w obrębie Zalewu Radzanów oraz 
cieków wodnych doprowadzających wodę do zbiornika.

23. Osoby naruszające porządek i spokój publiczny, niestosujące się do niniejszego Regulaminu, ponosić 
będą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

24. Szczegółowe zasady korzystania z miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpiel określa regulamin 
korzystania z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli na terenie Zbiornika Retencyjno - Rekreacyjnego 
w Radzanowie.
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25. Osoby wprowadzające zwierzęta domowe na teren Zalewu Radzanów obowiązane są do prowadzenia 
psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – w nałożonym 
kagańcu.

TELEFONY   ALARMOWE

Telefon Alarmowy  - 112 /   Pogotowie Ratunkowe  - 999 /   Straż Pożarna - 998

/  Policja  - 997, / BOSIR – 413705150 / Straż Miejska -  986
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/409/2017

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 25 maja 2017 r.

Regulamin
korzystania  z Miejsca  Wykorzystywanego  do  Kąpieli na  terenie Zbiornika Retencyjno -  

Rekreacyjnego w Radzanowie.

1. Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli na terenie Zbiornika Retencyjno – Rekreacyjnego

w Radzanowie, zwane w dalszej części regulaminu „Miejscem do Kąpieli”  jest ogólnodostępnym obiektem 
użyteczności publicznej przeznaczonym na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.

2. Organizatorem Miejsca do Kąpieli jest Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, 
zwany w dalszej części regulaminu BOSIR.

3. Decyzje o otwarciu i zamknięciu Miejsca do Kąpieli podejmuje Organizator, poprzez oznaczenie go 
z napisem „KĄPIELISKO  STRZEŻONE”.

4. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Miejsca do Kąpieli zapoznała się

z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

5. Ustala się następujące strefy Miejsca do Kąpieli:

a) strefa dla nieumiejących pływać oznakowana jest bojami pławnymi i linami koloru czerwonego,

b) strefa dla umiejących pływać oznakowana jest bojami pławnymi koloru żółtego.

6. Miejsce do Kąpieli jest otwarte codziennie w godzinach od 1000 do 1800.

7. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z Miejsca do Kąpieli czuwają Ratownicy Wodni.

8. Ratownicy Wodni noszą ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem Ratownik Wodny.

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Miejsca do Kąpieli zobowiązane są do respektowania nakazów 
i poleceń Ratowników Wodnych.

10. Decyzję o dopuszczeniu lub zakazie kąpieli w Miejscu do Kąpieli podejmuje Ratownik Wodny pełniący 
w danym dniu dyżur, poprzez wywieszenie odpowiednich flag:

a) flaga biała -  kąpiel  dozwolona,

b) flaga  czarna  -  kąpiel  zabroniona.

11. Każda osoba przebywająca na terenie Miejsca do Kąpieli zobowiązana jest zachowywać się tak, aby 
nie szkodzić i zagrażać sobie oraz innym osobom.

12. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Miejsca do Kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby te 
ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.

13. Za osoby niepełnoletnie korzystające z Miejsca do Kąpieli odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 
prawni.

14. Osobom korzystającym z Miejsca do Kąpieli nie wolno:

a) przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli i skakać do wody,

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi Ratownika Wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czarna 
flaga,

c) leżakować  i biegać po pomoście,

d) spożywać napojów alkoholowych i środków odurzających,

e) wchodzić do wody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
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f) niszczyć wyposażenie kąpieliska,

g) zaśmiecać terenu kąpieliska i wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

h) zakłócać wypoczynek i kąpiel innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać lub wrzucać inne 
osoby do wody,

i) wprowadzać psów i innych zwierząt,

j) wędkować,

k) wzywać pomocy jeżeli jest ona niepotrzebna.

15. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Miejsca do Kąpieli wyłącznie pod opieką nauczyciela, 
wychowawcy, trenera lub innego uprawnionego opiekuna grupy.

16. Osoby naruszające porządek i spokój publiczny, niestosujące się do niniejszego Regulaminu, ponosić 
będą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

17. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego Miejsca do Kąpieli.

TELEFONY   ALARMOWE

Telefon alarmowy  - 112   /   Pogotowie Ratunkowe  - 999   /   Straż Pożarna - 998   /

Policja  - 997 / BOSIR  -  413705150    /  Straż Miejska  - 986
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Załącznik do Regulaminu
korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego
w Radzanowie gmina Busko-Zdrój
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