
OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do ustalania wysokości 

opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr XI/80/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do 
ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 
3198) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry 
uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2016 r. poz. 2777)

2) rozstrzygnięciem nadzorczym NR NK-N.4131.31.13.2016.NB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 
czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 uchwały nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej 
Góry z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do ustalania wysokości opłat 
za korzystanie z basenu miejskiego w Górze.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje § 2 uchwały nr 
XXIV/180/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do 
ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 
2777), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.”.

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 4702



  

 
Załącznik  

do obwieszczenia Nr XXIX/7/16 

Rady Miejskiej Góry 

z dnia 29 wrzesnia 2016 r. 

 

UCHWAŁA NR XI/80/15 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 15 lipca 2015 r. 

 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze   

oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do ustalania wysokości opłat  

za korzystanie z basenu miejskiego w Górze 

 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 5732 i 9603) uchwala się co następuje:  
 

 § 1. Wprowadza się regulamin korzystania z basenu miejskiego w Górze stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Powierza się Burmistrzowi Góry uprawnienie do ustalania wysokości opłat  

za korzystanie z basenu miejskiego w Górze. 

 

 § 3.Traci moc Uchwała Nr XXI/218/2000 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lipca 2000 r.  

w sprawie zasad i trybu korzystania z basenu kąpielowego w Górze.  

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XI/80/15 

Rady Miejskiej Góry z dnia 15 lipca 2015 r. 

 

 

Regulamin korzystania z basenu miejskiego w Górze 

 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z basenu miejskiego w Górze  

przy ul. Mickiewicza 4, zwanego dalej „basenem”. 

 

§ 2.  Wejście na basen jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

 

§ 3.4  1.  Właścicielem basenu jest Gmina Góra zwana dalej „Właścicielem”. 

1. Basenem administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela. 

 

§ 4.  Basen czynny jest w okresie letnim, w godzinach od 9.00 do 20.00. 

 

§ 5. Przebywanie osobom nieupoważnionym na terenie basenu poza wyznaczonymi godzinami 

jest zabronione. 

 

§  6. Wstęp na teren basenu dopuszczalny jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu.  

 

§ 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.  

 

§ 8. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ogrodzonych pasów 

wokół dużej niecki basenu oraz brodzika dla dzieci. 

 

§  9. Osoby korzystające z kąpieli w basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

 

§ 10. Przed każdym wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica. 

 

§ 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są podporządkować się poleceniom ratownika 

oraz pracowników obsługi basenu. 

 

§ 12. Ratownikami są osoby uprawnione, noszące ubiór w kolorze czerwonym i czapkę  

z napisem „ratownik”. 

 

§ 13. Osoby, które naruszają porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu obiektu. 

 

§ 14. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. 

 

§ 15. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 

§ 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z basenu zabrania się: 

1) wchodzenia do wody osobom z ranami otwartymi oraz chorobami zakaźnymi, 

2) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz innych przedmiotów utrudniających 

komunikację na terenie obiektu, 

3) skakania do wody z obrzeży niecki basenowej oraz siadania na barierkach  

i ogrodzeniu, 
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4) zanieczyszczania wody w basenie, a także zaśmiecania obiektu basenu  

lub przyległego terenu, 

5) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czystości, 

6) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie,  

gdy wywieszona jest czerwona flaga, 

7) niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu, 

8) wchodzenia do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, 

9) zachowywania się w sposób zakłócający wypoczynek innym osobom, 

10) wrzucania do wody innych osób, 

11) biegania w strefach utwardzonych, 

12) wzniecania ognisk i grillowania, 

13) 5wchodzenia w obuwiu w tzw.  „strefę mokrej stopy". 

 

§ 17.6 (uchylony) 

 

§ 18. Przy korzystaniu z wodnych atrakcji należy zachować ostrożność, w szczególności 

zabrania się stwarzania sytuacji mogących zagrażać zdrowiu lub życiu korzystających z tych atrakcji. 

 

§ 19. O wszystkich sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników  

oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników  

lub pracowników obsługi basenu. 

 
§   20. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zalecana jest wzajemna obserwacja  

i asekuracja oraz w miarę potrzeby udzielenie pomocy. 

 
§ 21. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania basenu należy kierować  

do Właściciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Obecnie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym została ogłoszona jako tekst jednolity w Dz. U. z 2016 

r. poz. 446, 
2 Obecnie ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej została ogłoszona jako tekst jednolity w Dz. U.  

z 2016 r. poz. 573, 
3 Zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573) zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2016 r. poz. 960, 
4 Zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry 

uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 

2777), która weszła w życie 23 czerwca 2016 r., 
5 Zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z basenu miejskiego w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry 

uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Górze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 

2777), która weszła w życie 23 czerwca 2016 r., 
6 Stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym NR NK-N.4131.31.13.2016.NB Wojewody Dolnośląskiego  

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 uchwały nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej Góry 

z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z basenu miejskiego  
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w Górze oraz powierzenia Burmistrzowi Góry uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z basenu 

miejskiego w Górze.  
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