
Zarządzenie Nr 1074(122)14 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 06 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady 

Miasta Piły w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” 

w Pile 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 

ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje: 

 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez Gminną 

Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady 

Miasta Piły w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile. 

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego „Płotki” w Pile, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 9 czerwca 2014 r. 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 23 czerwca 2014 r. 

§ 3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie konsultacji jest równoznaczne 

z rezygnacją z prawa jej wyrażenia. 

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zostanie przekazany Radzie projekt uchwały, 

o którym mowa w § 1.2. zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej. 

§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie 

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury 

i Sportu. 



§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. 

 

   ZASTĘPCA PREZYDENTA 

/-/ Krzysztof Szewc 

  



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 1074(122)14 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 06 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady 

Miasta Piły w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” 

w Pile 

 

W związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta 

Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, 

który nakłada obowiązek przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii organizacji 

pozarządowych, w przedmiocie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 

sfery zadań publicznych, uważam, iż podjęcie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

       DYREKTOR 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

 

/-/ Sebastian Dzikowski 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 1074(122)14 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 06 czerwca 2014 r. 

- PROJEKT - 

 

Uchwała Nr …………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia …………………………………. 

 

w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” 

w Pile, stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  



Uzasadnienie 

do uchwała Nr …………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia …………………………………. 

 

w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile 

 

Uporządkowując obowiązujące przepisy, wychodząc naprzeciw nowym 

przedsięwzięciom realizowanym na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” 

w Pile, w tym placu zabaw i siłowni, oraz umożliwiając wyciąganie sankcji wobec osób 

łamiących ustalone zasady, Gmina Piła przyjmuje Regulamin Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego „Płotki” w Pile. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr  

Rady Miasta Piły 

z dnia  

 

 

REGULAMIN OŚRODKA TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO „PŁOTKI” 

W PILE 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Ustala się regulamin Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile 

obejmującego:  

1) kąpielisko strzeżone i plażę; 

2) pole piknikowe; 

3) domki letniskowe; 

4) plac zabaw; 

5) siłownię; 

4) parking 

zwanego dalej „Ośrodkiem”.  

§ 2. Zarządcą Ośrodka jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, zwany dalej 

„Zarządcą”. 

§ 3. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników 

Ośrodka. 

§ 4. 1. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren Ośrodka możliwy jest po uiszczeniu 

opłaty z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy: 

1) pojazdów policji, służby zdrowia i straży pożarnej; 

2) oznakowanych pojazdów służb technicznych; 

3) pojazdów zaopatrzenia (czas na rozładunek – do 1 godziny; dostawa i rozładunek 

winien być dokonany do godz. 9.00); 

4) pojazdów z ważną kartą wjazdową wystawioną przez Zarządcę; 

5) terminów, w których nie jest pobierana opłata. 



3. Korzystający z Ośrodka zobowiązani są do ograniczenia poruszania się pojazdami 

mechanicznymi po jego terenie do niezbędnego minimum, wyłącznie po wyznaczonych 

trasach, oraz parkowania pojazdów wyłącznie na oznaczonych miejscach parkingowych. 

4. Zabrania się jazdy rowerami, rolkami, deskorolkami, hulajnogami poza 

wyznaczonymi na ten cel trasami, na których jazda winna się odbywać z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa  

§ 5. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. 

§ 6. Instrumenty muzyczne, odbiorniki radiowe i inne oraz sprzęt nagłaśniający mogą 

być używane w sposób nie zakłócający spokoju innym wypoczywającym. 

§ 7. Ustawianie namiotów dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządcy. 

§ 8. Kąpiel i korzystanie ze sprzętu pływającego dozwolone jest na zasadach 

dotyczących korzystania z kąpieliska. 

§ 9. Prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Ośrodka wymaga uzgodnienia 

z Zarządcą. 

§ 10. Na terenie Ośrodka psy mogą być wyprowadzane wyłącznie w kagańcu i na 

smyczy. Nie można wyprowadzać psów na plażę i do wody oraz w inne miejsca oznakowane 

zakazem. 

§ 11. Rozpalanie ognisk na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w miejscach na ten 

cel wyznaczonych, po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy. 

§ 12. Użytkownicy zobowiązani są na terenie Ośrodka do: 

1) utrzymania czystości i porządku; 

2) przestrzegania obowiązku meldunkowego; 

3) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz niniejszego regulaminu. 

§ 13. Na terenie Ośrodka oraz kąpieliska obowiązuje zakaz wędkowania i połowu ryb 

oraz raków.  

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA STRZEŻONEGO 

 

§ 14. 1. Kąpielisko jest czynne w sezonie, tj. od 15 czerwca do 15 września. 

2. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach od 9.00 do 19.00. 

§ 15. Na kąpielisku wywieszane są flagi, które oznaczają: 

1) biała – kąpiel dozwolona; 

2) czerwona – zakaz kąpieli. 



§ 16. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

§ 17. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się 

wyłącznie pod opieką opiekuna. 

§ 18. W wodzie może przebywać w tym samym czasie tylko jedna zorganizowana 

grupa (maksymalnie 15 osobowa), odpowiednio oznakowana, np. jednolite czepki kąpielowe, 

chusty. 

§ 19. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym lub 

pomarańczowym z emblematem „WOPR” i „RATOWNIK”. 

§ 20. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się ściśle do poleceń 

ratownika. 

§ 21. Zabrania się: 

1) przekraczania linii granicznej kąpieliska; 

2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika; 

3) niszczenia znaków, tablic, urządzeń, sprzętu itp.; 

4) stwarzania zagrożeń 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; 

6) korzystania ze sprzętu pływającego na terenie kąpieliska. 

§ 22. Osoby niszczące mienie znajdujące się na terenie Ośrodka lub naruszające 

porządek publiczny, w tym przepisy niniejszego regulaminu, mogą być usunięte z terenu 

kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

w sprawach o wykroczenie. 

§ 23. Osoby, o których mowa w § 22 ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 24. Na plaży i kąpielisku zabrania się: 

1) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi; 

2) kąpieli osobom nietrzeźwym; 

3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem wyznaczonych 

miejsc; 

4) innych czynności naruszających ład i porządek. 



§ 25. Cumowanie sprzętu pływającego jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY KORZYSTANIA Z POLA PIKNIKOWEGO 

 

§ 26. Z pola piknikowego można korzystać po zgłoszeniu w recepcji Ośrodka. 

§ 27. Korzystający z pola piknikowego w szczególności zobowiązani są do: 

1) utrzymywania porządku wokół miejsca piknikowania; 

2) przestrzegania ciszy nocnej; 

3) korzystania z urządzeń pola piknikowego w sposób nie powodujący uszkodzeń ani 

pogorszenia ich stanu technicznego. 

§ 28. Korzystanie z pola piknikowego i urządzeń następuje na czas określony, po 

uiszczeniu opłaty.  

§ 29. Po upływie opłaconego czasu korzystający z pola piknikowego pozostawia je 

w stanie niepogorszonym. 

§ 30. Zabrania się: 

1) palenia ogniska poza wyznaczonymi do tego celu miejscami; 

2) niszczenia drzew, krzewów i zieleni pola piknikowego; 

3) ogradzania lub wydzielania terenu piknikowania bez zgody Zarządcy; 

4) zaśmiecania terenu pola piknikowego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH 

 

§ 31. Do korzystania z domków letniskowych administrowanych przez Zarządcę 

uprawnione są osoby posiadające aktualną kartę pobytu wydaną w recepcji. 

§ 32. 1. Mieszkańcy domków letniskowych, w szczególności zobowiązani są do: 

1) utrzymywania porządku w zamieszkałych przez siebie domkach i ich najbliższym 

otoczeniu; 

2) przestrzegania ciszy nocnej; 

3) racjonalnego korzystania z wody pitnej. 

2. Zabrania się: 

1) zakłócania innym osobom pobytu na terenie Ośrodka; 



2) dewastowania, uszkadzania i pogarszania stanu technicznego domków i ich 

najbliższego otoczenia. 

§ 33. „Doba pobytowa” w domku letniskowym trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00 

dnia następnego. Przedłużenie pobytu wymaga zgłoszenia w recepcji Ośrodka. 

§ 34. Stwierdzenie różnic w spisie wyposażenia domku letniskowego ze stanem 

faktycznym, należy zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej doby pobytu. 

§ 35. Za rzeczy pozostawione w domku letniskowym Zarządca ponosi 

odpowiedzialność wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 36. Za zniszczenie bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialność 

materialną ponosi osoba, która spowodowała szkodę. 

§ 37. Po zakończeniu wypoczynku domek odbiera upoważniony do tego pracownik 

Zarządcy. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU 

 

§ 38. Parking położony jest na terenie Ośrodka. 

§ 39. Parking jest płatny, a wysokość opłat określają odrębne przepisy.  

§ 40. Obsługa parkingu posiada widoczne oznakowania. 

§ 41. Bilet można zakupić wyłącznie u osób obsługujących parking. 

§ 42. Zakupione bilety należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu. 

§ 43. Opłata za parking obowiązuje w wyznaczonych przez Zarządcę terminach. 

 

ROZDZIAŁVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 44. Do kontroli przestrzegania Regulaminu uprawnieni są: funkcjonariusze policji, 

straży miejskiej oraz pracownicy Zarządcy posiadający stosowne upoważnienia. 

§ 45. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu podlega sankcjom zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 


