
UCHWALA NR 11/31/2018 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, 
zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie 

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1452), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Przyjmuje się następujące regulaminy korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej , 
zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie: 

1) „Regulamin korzystania ze ścieżki pieszo - rowerowej nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego 

w Opocznie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) „Regulamin korzystania z przystani dla kajaków i małych łodzi nad Zalewem przy ul. Generała Bończy -
Załęskiego w Opocznie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały ; 

3) „Regulamin korzystania z boiska do piłki plażowej nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego 

w Opocznie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr II/3112018 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD ZALEWEM PRZY UL. 
GENERAŁA BOŃCZY - ZAŁĘSKIEGO W OPOCZNIE 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze ścieżki pieszo - rowerowej nad Zalewem przy ul. Generała 
Bończy - Załęskiego w Opocznie, będącej obiektem użyteczności publicznej, zwanej dalej „obiektem" lub 
„ścieżką". 

§ 2. Zarządcą obiektu jest Gmina Opoczno. 

§ 3. Ścieżka jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do rekreacji ruchowo - sportowej. 

§ 4. Dzieci do lat 13-stu mogą korzystać ze ścieżki tylko pod opieką osób dorosłych. 

§ 5. Na ścieżce można poruszać się pieszo, rowerem lub na rolkach, deskorolkach, hulajnodze. 

§ 6. Na terenie ścieżki zabrania się: 

1) picia alkoholu i palenia papierosów; 

2) niszczenia roślinności i zaśmiecania obiektu; 

3) wprowadzania zwierząt; 

4) wnoszenia opakowań szklanych; 

5) parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych. 

§ 7. Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód, 
a przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu nie gwarantuje ich uniknięcia. 

§ 8. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi korzystający, w związku z czym zarządca obiektu 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z obiektu - jako 
związanymi z ryzykiem sportowym. 

§ 9. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu przez Straż Miejską lub Policję. 

§ 10. Zarządca obiektu nie odpowiada za szkody osób i mienia. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr II/3 1/2018 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANI DLA KAJAKÓW I MAŁYCH LODZI NAD ZALEWEM 
PRZY UL. GENERAŁA BOŃCZY - ZAŁĘSKIEGO W OPOCZNIE 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z przystani dla kajaków i małych łodzi nad Zalewem przy ul. 
Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie, będącej obiektem użyteczności publicznej, zwanej dalej „obiektem" 
lub „przystanią kajakową". 

§ 2. Zarządcą obiektu jest Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26 - 300 Opoczno. 

§ 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani kajakowej zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu, stosowania się do poleceń Zarządcy obiektu oraz zachowania wszelkich 
zasad bezpieczeństwa. 

§ 4. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Korzystanie z przystani kajakowej jest nieodpłatne. 

§ 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie przystani kajakowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

Rozdział 2 
Zasady korzystania z obiektu i urządzeń 

§ 7. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się bezpośrednio przy 
wodzie, a w szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu kajaków. 

§ 8. Wszyscy korzystający z kajaków mają obowiązek założyć kapok ochronny i używać go przez cały czas 
przebywania na wodzie, a także zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. 

§ 9. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać 
inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie: 

1) wyrzucania wszelkich odpadów do Zalewu. Wszelkie odpady i nieczystości należy wrzucać do odpowiednich 
pojemników, znajdujących się na terenie przystani kajakowej; 

2) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający 
przedostanie się do środowiska; 

3) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu. 

§ 10. Zabrania się użytkownikom w szczególności: 

1) przebywania pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających; 

2) przebywania w kajakach w pozycji innej niż siedząca; 

3) kąpieli, skakania i wchodzenia do wody z kajaków; 

4) opuszczania kajaków poza miejscem przystani; 

5) przebywania w kajaku bez kapoku; 

6) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym użytkownikom; 
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7) blokowania nabrzeża przystani oraz stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, jednostek pływających lub 
przystani; 

8) łowienia ryb na nabrzeżu; 

9) naruszania innych postanowiei1 niniejszego Regulaminu. 

§ 11. Osoby naruszające nakazy bezpiecze11stwa i porządku na terenie przystani kajakowej będą pociągnięte do 
odpowiedzialności karno - administracyjnej. 

Rozdział 3 
Zasady bezpieczeństwa 

§ 12. Na terenie przystani kajakowej zakazane jest palenie ognisk w niewyznaczonych do tego miejscach. 

§ 13. Na terenie przystani kajakowej należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i Ppoż. 

§ 14. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren przystani kajakowej. 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

§ 15. Tekst mmeJszego Regulaminu zamieszczono na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej: 
www.opoczno.pl. 

§ 16. Wejście i korzystanie z przystani kajakowej jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 
Regulaminu. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr Il/31/2018 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ NAD ZALEWEM PRZY UL. 
GENERAŁA BOŃCZY - ZAŁĘSKIEGO W OPOCZNIE 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do piłki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego nad 
Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie, będącego obiektem użyteczności publicznej, 
zwanego dalej „obiektem" lub „boiskiem". 

§ 2. Zarządcą obiektu jest Gmina Opoczno. 

§ 3. 1. Boisko jest czynne w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 października. 

2. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia boiska, w zależności od 
zainteresowania i warunków atmosferycznych. 

§ 4. Boisko służy do gry i zajęć z siatkówki plażowej. 

§ 5. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne . 

Rozdział 2 
Zasady korzystania 

§ 6. Na boisko wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym. 

§ 7. Na boisku obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku . 

§ 8. 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych. 

2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

§ 9. 1. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. 

2. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia 
stanu technicznego boiska, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek 
zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie zarządcę obiektu. 

3. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska. 

§ 10. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada 
organizator imprezy. 

§ 11. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem 

korzystającego z boiska, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony zakaz wstępu. 

§ 12. Zabrania się: 

1) niszczenia urządzeń i wyposażenia; 

Rozdział 3 
Zakazy 

2) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; 

3) spożywania alkoholu; 
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4) palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających; 

5) pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska; 

6) wprowadzania zwierząt; 

7) wjeżdżania pojazdami dwu- i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego 
z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej; 

8) zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, 
przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

9) korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu 
albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami. 

Rozdział 4 
Zasady odpowiedzialności za szkody 

§ 13. 1. Za szkody materialne powstałe na terenie boiska z winy korzystającego odpowiedzialność ponosi 
sprawca. 

2. Ewentualne szkody korzystający zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub 
stwierdzeniu. 

3. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie boiska, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości 
wartości szkody. 

4. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie. 

5. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska 
szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku gminy. 

Rozdział 5 
Wyłączenia odpowiedzialności 

§ 14. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu boiska i zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa, Zarządca obiektem nie ponosi odpowiedzialności. 

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 

§ 15. Tekst niniejszego Regulaminu zamieszczono na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej: 
www.opoczno.pl. 

§ 16. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 
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