
UCHWAŁA NR 264/XXVII/2020 
RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 22 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz 
nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818), uwzględniając treść § 5 ust. 1 uchwały nr 
235/XXVI/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności 
publicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6152, 8329, z 2017 r. poz. 4749, z 2018 r. poz. 1604 i 5613, 
z 2019 r. poz. 8466) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr 235/XXVI/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad 
i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w § 5 ust. 3 po pkt 22) dodaje się pkt 23) 
w brzmieniu: "23) załącznik nr 23 - Regulamin korzystania z przystani kajakowej w Owińskach", stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi CRKF AKWEN w Czerwonaku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwonak 

 
 

Wojciech Skrzekut 

 /podpisano elektronicznie/ 
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Załącznik do uchwały Nr 264/XXVII/2020 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 22 października 2020 r. 

Regulamin korzystania z przystani kajakowej w Owińskach 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Przystanią kajakową wraz z infrastrukturą, znajdującą się nad rzeką Wartą w miejscowości Owińska (zwaną 
dalej „obiektem”), administruje Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, zwane 
dalej "Administratorem". 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń Administratora oraz zachowania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. 

3. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Obiekt jest czynny codziennie i jest powszechnie dostępny na potrzeby zgodne z jego przeznaczeniem. 

5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

6. Na terenie obiektu psy powinny być prowadzone na smyczy, a psy agresywne dodatkowo powinny mieć 
nałożony kaganiec. Obowiązuje nakaz sprzątania wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. 

§ 2. Zasady korzystania z obiektu 

1. Z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się bezpośrednio przy 
wodzie, w szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu sprzętów pływających. 

3. 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 rzeki na terenie obiektu i przyległego terenu; 

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

3) wykonywania prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody Administratora przystani 
kajakowej; 

4) używania głośnych sygnałów dźwiękowych. 

4. Wszelkie nieczystości należy wrzucać do odpowiednich pojemników, znajdujących się na terenie przystani. 

5. Zabrania się użytkownikom: 

1) przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 

2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających; 

3) przebywania w kajakach w pozycji innej niż siedząca; 

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

5) opuszczania kajaków poza miejscem przystani; 

6) przebywania w kajaku bez kapoka; 

7) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym użytkownikom; 

8) blokowania nabrzeża przystani i wjazdu na teren przystani oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, 
jednostek pływających lub przystani; 

9) łowienia ryb na nabrzeżu; 
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10) naruszania innych postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających 
na terenie obiektu. 

7. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy Administratora. 
W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby mundurowe. 

§ 3. Zasady bezpieczeństwa 

Podczas korzystania z przystani: 

1) zakazuje się palenia ognisk, chyba że Administrator przeznaczy do tego odpowiednie, wydzielone miejsce; 

2) należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i ppoż; 

3) zakazuje się parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych i tarasowania dróg dojazdowych. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na terenie przystani kajakowej w Owińskach. 

2. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora, na adres: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN 
w Czerwonaku, ul. Leśna 6, kod pocztowy 62-004, tel. 61 811 11 51. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

Telefony alarmowe: 

997 – Policja, 

998 – Straż Pożarna, 

999 – Pogotowie Ratunkowe, 

112 - Telefon Alarmowy
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Uzasadnienie

uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej

Utworzenie regulaminu podyktowane jest rozbudową infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, powstaniem
nowej przystani kajakowej w Owińskach.
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