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UCHWAŁA NR LVI/362/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, której
właścicielem lub\ władającym jest Gmina Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rada Miejska
w Szprotawie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, których
właścicielem lub władającym jest Gmina Szprotawa, w tym:
1) terenów z wyznaczonym miejscem rekreacji obejmujące: altany wraz z grillem, miejsce na ognisko oraz
tereny przyległe;
2) terenów przeznaczonych na przystań kajakową, zlokalizowanych na działkach: obręb Cieciszów dz. nr 191,
201, 230; obręb Wiechlice dz. nr 158/2, 158/9, 15/6, 236/5, 236/2; obręb Henryków dz. nr 297/2, 279/2;
obręb Szprotawa dz. nr 471/8, 574/1, 574/8, 575, 356/2, 470/3, 434, 355/1.
§ 2. Regulamin korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa stanowi, że:
1) miejsce Postoju Turystów (obiekt) jest terenem służącym turystyce i wypoczynkowi;
2) każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje
się do przestrzegania jego postanowień;
3) na terenie obiektu osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność;
4) osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku;
5) z urządzeń turystycznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się bezpośrednio przy
wodzie, a w szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu sprzętów pływających;
7) na terenie przystani oraz w miejscach wypoczynkowych zabrania się w szczególności:
a) przebywania pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających;
b) przebywania w kajakach w pozycji innej niż siedząca;
c) kąpieli, skakania i wchodzenia do wody z kajaków i pomostów;
d) opuszczania kajaków poza miejscem przystani;
e) przebywanie w kajaku bez kapoka;
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f) palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami;
g) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym użytkownikom;
h) blokować nabrzeże przystani i wjazd na teren przystani oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi,
jednostek pływających lub przystani;
i) łowienia ryb z przystani;
j) zaśmiecania terenu;
k) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń (dot. altan, ławek, grilla i palenisk).
8) za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu jego urządzeń i sprzętu
odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice;
9) wywóz odpadów zgromadzonych przez turystów zapewnia Gmina Szprotawa jeden raz w tygodniu
roboczym w sezonie turystycznym;
10) administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
11) użytkownicy korzystający z obiektu na własną odpowiedzialność odpowiadają materialnie za wyrządzone
szkody.
12) Skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora obiektu - Gminy Szprotawa od poniedziałku – piątku
w godz. 800-1400
§ 3. Regulamin korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa winien być umieszczony na
tablicach informacyjnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

