
UCHWAŁA NR LXIX/570/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 roku 
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do 

stanowienia o ich wysokości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zasad 
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu 
ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz. 
Urz. Woj. świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 1550) dokonuje się zmiany § 6 w następujący sposób: 

1) " ust. 6 otrzymuje brzmienie:Korzystanie z Kąpieliska przy Ośrodku Wypoczynkowym "WILGA" 
w Golejowie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 5 w brzmieniu zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2) "uchyla się ust. 7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Załącznik 
do Uchwały nr LXIX/570/2022
Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Regulamin 

Kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga” w Golejowie

1. Każda osoba korzystająca z kąpieliska jest zobowiązana do zapoznania się i stosowania

przepisów niniejszego regulaminu.

2. Uznaje  się,  że  każda  osoba,  która  weszła  na  teren  kąpieliska,  zapoznała  się

z postanowieniami  niniejszego  regulaminu  i  zobowiązała  się  do  bezwzględnego  jego

przestrzegania.

3. Administratorem plaży i kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

4. Kąpielisko w sezonie letnim jest czynne codziennie w godzinach 10:00-18:00.

5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieką

osób dorosłych.

6. Zabrania  się  korzystania  z  plaży  i  kąpieliska  osobom nietrzeźwym lub będących  pod

wpływem środków odurzających.

7. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia jak i spożywania napojów alkoholowych 

jak i środków odurzających na terenie kąpieliska.

8. Zabrania się wnoszenia i korzystania z grillów na terenie kąpieliska.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.

10. Za  przedmioty  wartościowe  pozostawione  na  kąpielisku  Ośrodek  nie  ponosi

odpowiedzialności.

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

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

12. Osoby korzystające  z  kąpieliska  i  leżakujące  zobowiązane są do noszenia  stosownego

stroju.

13. Ratownicy  noszą  ubiór  w  kolorze  czerwonym  i  emblemat  „WOPR”  oraz  czapkę

ratownika.

14. Osoby  korzystające  z  kąpieliska  zobowiązane  są  ściśle  stosować  się  do  poleceń

ratowników.

15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
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1) Przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnymi bojkami: czerwonymi dla 

nieumiejących pływać, żółtymi dla umiejących pływać.

2) Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy na maszcie wywieszona jest 

czerwona flaga.

3) Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób  w szczególności :

 zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,

 zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska,

 niszczyć oznakowania, napisy i wyposażenie kąpieliska i plaży.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane

z  terenu  kąpieliska,  niezależnie  od  ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę

postępowania w sprawach o wykroczenie.

17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska będą pociągnięte 

do poniesienia odpowiedzialności materialnej.

18. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi OW ”Wilga”.
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UZASADNIENIE 

Powyższą uchwałę podejmuje się w związku z koniecznością uporządkowania zasad korzystania 
z Kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga" w Golejowie.  
Podjęcie uchwały wynika również z faktu, iż tego typu regulacje prawne leżą w kompetencji Rady 
Miejskiej. Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 

  

Ireneusz Kwiecjasz 
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