
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/405/2013 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle 

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. 2001.142.1591 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się „Regulamin Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle” 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej Jasła 

 

 

Elżbieta Bernal 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 2161



Załącznik do Uchwały Nr XLIII/405/2013  

Rady Miejskiej Jasła  

z dnia 29 kwietnia 2013 r.  

Regulamin  Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle  

1. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Kwiatowej w Jaśle stanowi własność Miasta Jasła i jest 

administrowany przez Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12. 

2. Kompleks jest terenem ogólnodostępnym, z którego mogą nieodpłatnie korzystać osoby indywidualne, 

jak i grupy zorganizowane. Odpłatnością objęte jest korzystanie z usług świadczonych na terenie kompleksu 

przez  wypożyczalnie sprzętu rekreacyjno - sportowego i bar grillowy. 

3. Z obiektów kompleksu można korzystać codziennie od godz. 8
00

 do godz. 22
00

 w sezonie wiosenno – 

letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października i od godz. 8
00

 do godz. 18
00

 w pozostałym okresie. Burmistrz Miasta 

Jasła w formie zarządzenia może ustalić inne godziny udostępniania kompleksu. 

4. Każda osoba korzystająca z kompleksu rekreacyjno-sportowego jest zobowiązana do zapoznania się 

z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom. 

5. Korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego odbywa się na własną odpowiedzialność lub 

odpowiedzialność opiekunów prawnych. Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie kompleksu 

rekreacyjno-sportowego tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów. 

6. W skład kompleksu rekreacyjno-sportowego wchodzą: 

a) boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) oraz plac do siatkówki plażowej z budynkiem 

zaplecza (WC, przebieralnia), 

b) zbiornik wodny z pomostami pływającymi, przystanią dla sprzętu rekreacji wodnej (rowery, kajaki), 

wiatą na sprzęt pływający, 

c) zadaszony bar grillowy z tarasem, place do grillowania, ogólnodostępny budynek sanitarny, 

d) ścieżka zdrowia z urządzeniami do aktywnej rekreacji, 

e) place zabaw dla dzieci wyposażone w urządzenia zabawowe, 

f) altana biesiadna, altana rekreacyjna, miejsca do gry w szachy, 

dla korzystania z których Burmistrz Miasta Jasła może wydać szczegółowe regulaminy lub instrukcje. 

7. Zabrania się wnoszenia i wodowania na zbiorniku wodnym własnych urządzeń pływających oraz 

wchodzenia do wody, a także kąpieli w zbiorniku wodnym i wędkowania. 

8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

użytkowników kompleksu, w szczególności przebywających na brzegu zbiornika wodnego oraz na 

urządzeniach związanych ze zbiornikiem wodnym. 

9. Burmistrz Miasta Jasła może czasowo ograniczyć wstęp na teren kompleksu rekreacyjno - sportowego 

ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz 

przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

10. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

użytkowników oraz naruszające ład i prządek na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego,  

a w szczególności: 

a) przebywania osobom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także 

wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie środków odurzających, 

b) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami do grillowania, 

c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

d) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu oraz obiektów, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2161



e) niszczenie urządzeń i wyposażenia terenu oraz obiektów, 

f) wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów i urządzeń 

utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię lub murawę obiektów 

kompleksu, 

g) wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

i) używania na boiskach sportowych obuwia mogącego powodować uszkodzenie nawierzchni, 

j) przebywania i korzystania z kompleksu poza godzinami otwarcia, 

k) wchodzenia i wspinania się na skarpy otaczające teren kompleksu. 

11. Osoby przebywające na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego i naruszające porządek 

publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów 

niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

12. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

13. Miasto Jasło nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na 

terenie kompleksu przez użytkowników. 

14. Miasto Jasło nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 
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