UCHWAŁA NR LVI/469/22
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz ze znajdującego się tam
zbiornika wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie
Andrespol
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz ze znajdującego
się tam zbiornika wodnego, to jest stawu nr 3, położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie
Andrespol, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, zostanie opublikowany na tablicach informacyjnych
zlokalizowanych w obszarze obiektu, o którym mowa w § 1 lub bezpośrednio przy tym obiekcie oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i na stronie internetowej Gminy Andrespol.
3. Lokalizację stawu nr 3, o którym mowa w § 1, określa załącznik graficzny nr 2 do niniejsze uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/469/22
Rady Gminy Andrespol
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz ze znajdującego się tam zbiornika
wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie Andrespol
§ 1. Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz ze znajdującego się tam zbiornika
wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy Marysińskiej w Gminie Andrespol, zwany
dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, o którym mowa
w § 2 i obowiązuje na terenie stawu nr 3 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2).
§ 2. 1. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy składa się ze stawu i przyległych do niego terenów zielonych.
2. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy stanowi własność Gminy Andrespol.
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4. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom rekreacji dla
osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.
5. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy może być przeznaczony do organizowania innych imprez sportoworekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych.
6. W przypadku, gdy organizatorem imprezy, o której mowa w ust. 4, nie jest Gmina Andrespol, konieczne
jest uzyskanie zgody Wójta Gminy Andrespol na organizację takiej imprezy/zawodów.
§ 3. Staw i otaczający go teren zielony jest terenem ogólnodostępnym przeznaczonym do zabawy
i wypoczynku dzieci i dorosłych.
1. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy jest powszechnie dostępny w miesiącach kwiecień-październik od
godziny 9.00 do godz. 22.00 oraz od godziny 8.00 do godziny 18.00 w miesiącach od stycznia do marca i od
listopada do grudnia.
2. Wszelkie zmiany w dostępności terenu rekreacyjno - wypoczynkowego podejmuje Wójt Gminy
Andrespol w drodze zarządzenia bądź osoba lub podmiot upoważniony przez Wójta Gminy Andrespol.
3. Korzystanie z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego jest bezpłatne.
4. Indywidualne korzystanie z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nie wymaga zgody Wójta Gminy
Andrespol bądź osoby lub podmiotu upoważnionego przez Wójta Gminy Andrespol.
5. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego
wyłącznie pod opieką nauczyciela, opiekuna, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę.
6. Dzieci i małoletnia młodzież do 13 roku życia mogą przebywać na terenie rekreacyjnowypoczynkowym wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów), którzy ponoszą
odpowiedzialność za te dzieci i młodzież .
7. Dopuszcza się wprowadzania zwierząt (psy, koty), na teren rekreacyjno - wypoczynkowy pod
warunkiem sprawowania pełnej kontroli nad ich zachowaniem, w szczególności:
a) niedopuszczania do zachowań agresywnych wobec ludzi oraz innych zwierząt;
b) sprzątanie odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez wprowadzone zwierzęta domowe oraz
likwidację szkód przez nie spowodowanych.
8. Zakazuje się naruszania porządku publicznego na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym.
9. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi osoba
nieprzestrzegająca niniejszego Regulaminu.
§ 4. 1. Na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym ZABRANIA SIĘ:
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1) przebywania osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
odurzających;
2) używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa;
3) niszczenia sprzętu i urządzeń;
4) zaśmiecania i zanieczyszczania zbiornika wodnego tj. stawu nr 3 oraz terenów przyległych;
5) zakłócania porządku;
6) wprowadzania zwierząt gospodarskich;
7) używania i rozpalania ogniska i/lub grilla;
8) pisania na budynkach, budowlach i urządzeniach, malowania i oklejania ich;
9) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
10) połowu ryb i innych zwierząt wodnych w zbiorniku wodnym tj. stawie nr 3;
11) Zabrania się kąpania w zbiorniku wodnym zwierząt domowych i gospodarskich.
2. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz
zaistniałych zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze
bądź osobę lub podmiot upoważniony przez Wójta Gminy Andrespol.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia terenu rekreacyjno-sportowego
grożącego wypadkiem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom Wójta Gminy Andrespol, służb porządkowych i osób do tego
upoważnionych.
5. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na terenie rekreacyjno-wypoczynkowy bądź ich opiekunowie prawni
ponosić będą odpowiedzialność prawną i materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć rekreacyjnych odpowiedzialność prawną ponosi osoba
organizująca takie zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć).
7. Obowiązkiem osoby o której mowa w ust. 6 jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami urządzeń
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pod względem bezpieczeństwa.
§ 5. Na terenie wypoczynkowo-rekreacyjnym może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie na
podstawie indywidualnych umów zawartych z Wójtem Gminy Andrespol.
§ 6. 1. Szkody i wypadki zaistniałe na terenie rekreacyjno- wypoczynkowym, należy niezwłocznie zgłaszać
Wójtowi Gminy Andrespol.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie rekreacyjno-wypoczynkowy Wójt Gminy Andrespol nie ponosi
odpowiedzialności.
§ 7. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu ponosić będą odpowiedzialność prawną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8. W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia innego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić
odpowiednie służby:
1) 999 – pogotowie ratunkowe;
2) 998 – straż pożarna;
3) 997 – policja;
4) 112 – europejski numer alarmowy;
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5) 42 2132457- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik Nr graficzny nr 2 do uchwały Nr LVI/469/22
Rady Gminy Andrespol
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Lokalizacja stawu nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol
Jan Woźniak
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