
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/374/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" w Jaworznie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) po konsultacjach, określonych uchwałą 

Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002)  

 

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" w Jaworznie, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 110



Załącznik nr 1 

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "SOSINA"  

w Jaworznie  

Właściciel: Gmina Miasta Jaworzna  

 

1. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina” zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem ogólnie 

dostępnym służącym do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów. Istnieje również możliwość korzystania 

z ośrodków wypoczynkowych, klubów żeglarskich, wypożyczalni sprzętu wodnego, kąpieliska strzeżonego 

oraz sezonowych punktów gastronomicznych.  

2. Mapa sytuacyjna, będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu przedstawia plan Ośrodka, ze 

wskazaniem między innymi: strefy ciszy, strefy sportów wodnych, wyspy, plaży, kąpieliska, 

ciągów komunikacyjnych.  

3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 

bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Na terenie Ośrodka zabrania się:  

1) przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpieliska strzeżonego i plaż piaszczystych,  

2) kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym,  

3) pozostawiania odchodów zwierzęcych,  

4) palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,  

5) zanieczyszczania terenu, wycinania drzew, krzewów i gałęzi,  

6) używania w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych,  

7) poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to 

w szczególności używania motorowerów, motocykli i quadów w rejonie skarp, piaszczystych plaż oraz 

terenów zielonych,  

8) rozstawiania namiotów oraz ustawiania przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonym do 

biwakowania,  

9) wędkowania ze sprzętu pływającego,  

10) wstępu na wyspę znajdującą się w strefie ciszy,  

11) korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy 

powyżej 4 KM, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy 

powyżej 4 KM uprawnione są:  

1) WOPR,  

2) Policja,  

3) Straż Pożarna,  

4) Straż Rybacka,  

5) służby administratora obiektu,  

6) inne podmioty na podstawie specjalnego zezwolenia administratora obiektu w obszarze zaznaczonym na 

mapie sytuacyjnej jako strefa sportów wodnych.  

6. Kąpielisko strzeżone organizowane jest w sezonie letnim.  

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  
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8. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę poprzez 

użycie smyczy oraz kagańca.  

9. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem administratora 

obiektu.  
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