
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2013 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stawów miejskich przy ul. Spacerowej w Oleśnicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), Rada 

Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania ze stawów miejskich przy ul. Spacerowej w Oleśnicy, stanowiący 

załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

R. Zelinka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 listopada 2013 r.

Poz. 5723



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/285/2013 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STAWÓW MIEJSKICH PRZY UL. SPACEROWEJ 

W OLEŚNICY  

§ 1. 1. Na terenie stawów miejskich zabrania się:  

1) kąpieli,  

2) biwakowania,  

3) palenia ognisk ,  

4) patroszenia ryb, 

2.  Niedozwolone jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi po wałach stawów .  

3.  Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  

4.  Wjazd pojazdów mechanicznych na teren stanowiący teren stawów miejskich może nastąpić wyłącznie 

na podstawie pisemnej zgody uzyskanej od Miasta Oleśnicy. 

§ 2. Ustala się zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego:  

1) sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat,  

2) na jednostce pływającej nie może przebywać więcej osób niż ilość określona w instrukcji eksploatacji,  

3) osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą przez cały czas przebywania na jednostce pływającej 

mieć założoną kamizelkę asekuracyjną,  

4) na jednostce pływającej musi znajdować się w trakcie eksploatacji sprzęt ratunkowy określony przez 

jednostkę organizacyjną prowadzącą wypożyczalnię,  

5) w trakcie eksploatacji jednostki pływającej pełnoletnia osoba wypożyczająca musi na niej przebywać 

osobiście,  

6) użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się:  

a) kąpieli z jednostek pływających,  

b) wędkowania ,  

c) odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim,  

d) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników,  

e) przebywania na jednostce pływającej pod wpływem alkoholu,  

f) picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą,  

g) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

h) zbliżania się do linii brzegowej na odległość mniejszą niż 15 m,  

i) wchodzenia na wyspę. 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego znajdującego się na terenie 

stawów miejskich, określa regulamin opracowany przez jednostkę organizacyjną prowadzącą wypożyczalnię.  

2.  Jednostka organizacyjna prowadząca wypożyczalnię sprzętu pływającego nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.  

3.  Zasady wypożyczania oraz rozliczania za wypożyczenie sprzętu pływającego określa jednostka 

organizacyjna prowadząca wypożyczalnię. 

§ 4. Udostępnienie terenu stawów miejskich następuje na podstawie umowy zawartej z Miastem Oleśnica. 
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