
UCHWAŁA NR VIII/48/2019 

 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

-TEKST UJEDNOLICONY - 

 

w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach 

 

Na podstawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.z 2019r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Ustala się Regulamin korzystania z Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach, obejmujących: 

1) kąpielisko nr 1 i nr 2, 

2) pole biwakowe, 

3) parking oraz wyznaczone miejsca postojowe, 

4) obszar ograniczonego ruchu i parkowania stanowiący wyznaczony ciąg pieszo – jezdny, 

oznaczony działkami o numerach ewidencyjnych: 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 

14/30, 14/31, 14/32, 14/33, 14/34, 14/35, 14/36, 14/37 14/38, 14/39, 14/40, 14/41, 14/42, 14/43, 

14/44, 14/45, 14/46, 14/47, 13/3, 13/4, 13/5, 11/1, 5033/6, 5036/1, 55/10, 55/11, 55/13, 55/14, 

88 - obręb Konarzyce. 

2. Położenie i zakres Terenów Rekreacyjnych, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt. 1-3 określa załącznik nr 1 do Regulaminu, 

2) ust. 1 pkt. 4 określa załącznik nr 2 do Regulaminu.1 

 

§ 2. Administratorem Terenów Rekreacyjnych jest Centrum Kultury Książ Wlkp. 

 

§ 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników Terenów 

Rekreacyjnych. 

 

§ 4. 1. Wjazd pojazdem mechanicznym na Tereny Rekreacyjne możliwy jest po uzyskaniu pilota do 

podnoszenia szlabanów, o których mowa w § 35a ust.1 2, po dopełnieniu formalności w recepcji parkingu 

lub administracji. 

 

2. Obowiązek uzyskania pilota do podnoszenia szlabanów, o których mowa w § 35a ust.1 3 nie 

dotyczy: 

1) pojazdów policji, służby zdrowia i straży pożarnych; 

                                                                 
1 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 
 
2 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 
3 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 



2) oznakowanych pojazdów służb technicznych dla dokonania koniecznych napraw; 

3) pojazdów zaopatrzenia (czas na rozładunek – do 30 minut). 

3. Korzystający z Terenów Rekreacyjnych i urządzeń należących do Terenów Rekreacyjnych 

zobowiązani są do ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po jego terenie do 

niezbędnego minimum. Postój auta, które uzyskało możliwość wjazdu za pomocą pilota do podnoszenia 

szlabanów o których mowa w § 35a ust.1 4możliwy jest bezpośrednio przy domku letniskowym lub 

obiekcie handlowym. 

 

§ 5. 1. Na Terenach Rekreacyjnych z zastrzeżeniem ust. 2 obowiązuje cisza nocna w następujących 

dniach i godzinach: 

1) od poniedziałku do piątku od 0:00 do 6:00 

2) w sobotę i niedzielę od 1:00 do 6:00. 

2. Cisza nocna nie obowiązuje w przypadku odbywania się na Terenach Rekreacyjnych imprez 

plenerowych, na których organizację, wymagana jest zgoda Burmistrza Książa Wlkp. 

 

§ 6. Instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający mogą być używane w sposób nie zakłócający 

spokoju innym wypoczywającym. 

 

§ 7. Kąpiel dozwolona jest na zasadach dotyczących korzystania z kąpieliska, określonych w 

Rozdziale II niniejszego Regulaminu. 

 

§ 8. Biwakowanie i ustawianie namiotów dozwolone jest wyłącznie na wydzielonym polu 

biwakowym na zasadach dotyczących korzystania z pola, określonych w Rozdziale III niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 9. Prowadzenie handlu obwoźnego na Terenach Rekreacyjnych wymaga wcześniejszego 

uzgodnienia z Administratorem, w szczególności w zakresie miejsca prowadzenie handlu i warunków 

technicznych. 

 

§ 10. Psy na terenach rekreacyjnych mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, z tym, że pies 

rasy uznawanej za agresywną lub pies o wysokości w kłębie ponad 30 cm powinien ponadto mieć 

założony kaganiec. Nie można wyprowadzać psów w miejscu przeznaczonym do kąpieli. 

 

§ 11. Urządzanie ognisk na Terenach Rekreacyjnych dozwolone jest tylko w miejscach na ten cel 

wyznaczonych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Administratora. 

 

§ 12. Użytkownicy terenów rekreacyjnych zobowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i porządku; 

2) przestrzegania obowiązku zgłaszania pobytu na polu biwakowym; 

3) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

 

 

Rozdział 2. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISK 5 

                                                                 
4 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 
 
5 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 



 

§ 13. 1. Kąpieliska czynne są w sezonie kąpielowym określonym odrębną uchwałą Rady Miejskiej w 

Książu Wlkp. 

 2. Kąpieliska są strzeżone w godzinach od 10.00 do 18.00. 

  

 § 14. W kąpieliskach wywieszane są flagi, które oznaczają: 

1) biała – kąpiel dozwolona; 

2) czerwona – zakaz kąpieli. 

 

§ 15. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpielisk oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

 

§ 16. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie kąpielisk oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką własnego opiekuna. 

 

§ 17. W wodzie może przebywać tylko jedna, najwyżej 15 osobowa, grupa zorganizowana i 

odpowiednio oznakowana np. jednolite czepki kąpielowe, chusty. 

 

§ 18. Osoby korzystające z kąpielisk obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

 

§ 19. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpielisk zaleca się wzajemną 

obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy. 

 

§ 20. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z 

emblematem „WOPR” i „RATOWNIK”. 

 

§ 21. Osoby korzystające z kąpielisk obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika. 

 

 § 22. Zabrania się: 

1) przekraczania linii granicznych kąpielisk; 

2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika; 

3) niszczenia znaków, tablic, urządzeń, sprzętu; 

4) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa, wszczynania fałszywych alarmów oraz zakłócania 

spokoju i wypoczynku; 

5) zanieczyszczania plaży i wody, w szczególności poprzez pozostawianie opakowań i odpadów 

szklanych, blaszanych lub z tworzywa sztucznego, używania mydła lub środków piorących. 

 

 § 23. Zabrania się w obrębie plaż i kąpielisk: 

1) wjeżdżania samochodami, motocyklami, motorowerami, quadami; 

2) kąpieli osobom będącym w stanie po spożyciu alkoholu.  

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3. 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
 



ZASADY KORZYSTANIA Z POLA BIWAKOWEGO 

 

§ 24. Do korzystania z pola biwakowego uprawnione są osoby, które posiadają aktualną kartę pobytu. 

 

§ 25. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa pracownik administracji. 

 

§ 26. Korzystający z pola biwakowego zobowiązani są do: 

1) przestrzegania ciszy nocnej zgodnie z § 5 Regulaminu. 

2) korzystania z urządzeń pola biwakowego w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich 

stanu technicznego; 

3) racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli. 

 

§ 27. „Doba” na polu biwakowym trwa od godz. 18.00 do 18.00 dnia następnego i wszyscy 

korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do jej przestrzegania. 

 

§ 28. Po upływie „doby”, o której mowa w § 27, korzystający z pola biwakowego mają obowiązek 

zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu. 

 

§ 29. Zabrania się: 

1) palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami i bez zgody Administratora; 

2) niszczenia drzew, krzewów i zieleni pola biwakowego; 

3) okopywania namiotów; 

4) ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody Administratora. 

 

 

Rozdział 4. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU ORAZ WYZNACZONYCH MIEJSC 

POSTOJOWYCH 

 

§ 30. Parking oraz wyznaczone miejsca postojowe są płatne, a wysokość opłat określa odrębna 

uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

§ 31. Parking oraz wyznaczone miejsca postojowe nie są strzeżone. 

 

§ 31a. Sposób parkowania na parkingu określa Tabliczka do znaku drogowego wskazująca sposób 

ustawiania pojazdu względem krawędzi jezdni – oznaczony symbolem T-30b, znajdującym się pod 

znakiem drogowym informacyjnym D-18 „Parking”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310). 6 

 

§ 32. Obsługa parkingu oraz wyznaczonych miejsc postojowych posiada widoczne oznakowania, w 

szczególności kamizelki odblaskowe i identyfikatory. 

 

§ 33. Zakupić bilet uprawniający do korzystania z parkingu oraz wyznaczonych miejsc postojowych 

można tylko i wyłącznie od osób obsługujących parking oraz wyznaczone miejsca postojowych. 

                                                                 
6 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 
 



 

§ 34. Zakupiony bilet należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu. 

 

§ 35. Opłata za parking i wyznaczone miejsca postojowe obowiązuje w godz. od 9.00 do 1.00. 

 

Rozdział 4a 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSZARU OGRANICZONEGO RUCHU I PARKOWANIA 7 

 

§ 35a. 1. Wjazd na obszar ograniczonego ruchu i parkowania zostaje ograniczony poprzez 

zainstalowanie szlabanów, które to podnoszone są automatycznie za pomocą pilota. 

2. Położenie szlabanów na obszarze o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Obszar wokół szlabanów jest monitorowany. 

4. Do wjazdu i parkowania w obszarze ograniczonego ruchu i parkowania uprawnieni są: 

1) członkowie Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach; 

2) dzierżawcy gruntów należących do Gminy Książ Wlkp., położonych na obszarze 

ograniczonego ruchu i parkowania; 

3) właściciele gruntów prywatnych oraz dzierżawcy tych gruntów, położonych na obszarze 

ograniczonego ruchu i parkowania; 

4) osoby posiadające meldunek na polu biwakowym; 

5) osoby prowadzące działalność gospodarczą, na obszarze ograniczonego ruchu i parkowania; 

6) pracownicy Centrum Kultury Książ Wlkp.; 

7) kierowcy pojazdów policji, służby zdrowia i straży pożarnych; 

8) kierowcy oznakowanych pojazdów służb technicznych dla dokonania koniecznych napraw; 

9) kierowcy pojazdów zaopatrzenia (czas na rozładunek – do 30 minut). 

 

Rozdział 5. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36. W stosunku do osób nie przestrzegających niniejszego Regulaminu mogą być stosowane 

następujące środki: 

1) wezwania do zachowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

2) nakaz natychmiastowego opuszczenia Terenów Rekreacyjnych; 

3) wezwanie Policji lub służby porządkowej. 

 

§ 37. Do przeprowadzenia kontroli, dotyczącej przestrzegania Regulaminu uprawnieni są 

funkcjonariusze policji, służby porządkowe oraz pracownicy Administratora. 

 

§ 38. Traci moc Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. Terenów 

Rekreacyjnych w Jarosławkach (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 5 maja 2017r. poz. 3674). 

 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

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

                                                                 
7 W brzmieniu nadanym przez Uchwałę nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


