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UCHWAŁA NR XXIII/179/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej
– Basenu Miejskiego w Paczkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Paczkowie uchwala regulamin korzystania z Basenu Miejskiego w Paczkowie, w następującym brzmieniu:
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Basenu Miejskiego w Paczkowie, położonego przy
ul. Klonowej, zwanego dalej Basenem.
§ 2.1. Basen stanowi własność komunalną Gminy Paczków.
2. Administratorem Basenu jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, zwane dalej Administratorem.
§ 3.1. Kąpielisko znajdujące się terenie Basenu czynne jest w ciągu roku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 1000do 1800.
2. Nad bezpieczeństwem korzystających z Kąpieliska czuwają ratownicy. W czasie dyżuru ratownicy noszą
koszulkę i czapkę w kolorze pomarańczowym lub białym z emblematem „ratownik”.
§ 4.1. Do wstępu na teren Basenu i korzystania z Kąpieliska upoważnione są osoby, które zakupiły bilet
wstępu lub posiadają kartę wolnego wstępu wydaną przez Administratora.
2. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Basenu oraz Kąpieliska wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
3. Z Kąpieliska mogą korzystać grupy zorganizowane, po uprzednim zgłoszeniu pobytu ratownikowi.
4. Nad bezpieczeństwem grupy oraz przestrzeganiem przez jej uczestników regulaminu czuwa opiekun
grupy.
§ 5. Osobom korzystającym z Kąpieliska zabrania się:
1) wchodzenia do wody w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona;
2) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób;
3) zanieczyszczania wody;
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4) spożywania alkoholu;
5) wskakiwania, popychania i wrzucania innych osób do wody;
6) hałasowania, fałszywego alarmowania lub używania sygnałów dźwiękowych zakłócających wypoczynek
innych osób.
§ 6. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do:
1) noszenia stroju kąpielowego;
2) korzystania z natrysku przed wejściem do wody;
3) wykonywania poleceń ratowników w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu.
§ 7. Na Kąpielisku obowiązują następujące sygnały flagowe:
1) flaga biała – kąpiel dozwolona;
2) flaga czerwona – kąpiel zabroniona;
3) brak flagi – Kąpielisko nieczynne.
§ 8.1. Zabrania się wprowadzania (wnoszenia) zwierząt na teren Basenu.
2. Zabrania się zaśmiecania terenu Basenu, rozpalania ogniska i używania grilla bez zgody Administratora.
3. Zabrania się wstępu na Basen osobom nietrzeźwym, wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 13.
§ 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zagubienie rzeczy, wniesionych na teren
Basenu.
§ 10. Osoby naruszające porządek publiczny w tym przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
Basenu.
§ 11. Z urządzeń i sprzętu, znajdującego się na terenie Basenu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Basenu grozi odpowiedzialność określona w odrębnych przepisach.
§ 12. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Basenu należy zgłaszać w formie pisemnej Administratorowi Basenu.
§ 13.1. Basen, jako obiekt użyteczności publicznej może być udostępniony w celu organizowania festynów
oraz innych imprez okolicznościowych.
2. Na terenie Basenu mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3. Udostępnianie terenu Basenu w celu zorganizowania imprez, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się
po wcześniejszym uzgodnieniu warunków korzystania z obiektu z Administratorem.
4. Na terenie Basenu w trakcie organizowanych imprez, o których mowa w ust. 1 i 2, dopuszcza się sprzedaż alkoholu na warunkach określonych w jednorazowym zezwoleniu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Zdzisław Kazimierz Michael

