
UCHWAŁA NR XX/154/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia 
cen i opłat za korzystanie z obiektu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co 
następuje: 

§ 1. 

Uchwala się „Regulamin korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie”, w brzmieniu stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1) Ustala się następujące wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu o którym mowa w § 1, w okresie od dnia 
24.06. do dnia 31.08. w godz. 10.00-18.00.: 

a) jednorazowa (jednodniowa) opłata parkingowa - w wysokości 10 zł, od samochodu lub motoru; 

b) opłata w formie jednorazowego biletu za wejście na teren obiektu o którym mowa w § 1 i korzystanie 
z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na nim zlokalizowanego – w wysokości 

- dziecko do lat 12 – 2 zł; 

- pozostałe osoby – 5 zł.

2) Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu sezonowej Karty Stałego 
Użytkownika, w wysokości: 

a) dziecko do lat 12 – 2 zł; 

b) pozostałe osoby – 5 zł.

3) Opłata abonamentowa o której mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku uiszczenie opłaty parkingowej o której 
mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały. 

Pobór opłat o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywana będzie przez osoby upoważnione przez Burmistrza 
Kałuszyna.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2013 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Regulamin korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie 

1) Obiekt jest własnością Gminy Kałuszyn. 

2) Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim 
uiszczeniu opłaty. 

3) Kąpiel na obiekcie dozwolona jest wyłącznie na terenie urządzonego miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

4) Zasady korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, określa odrębny regulamin. 

5) Zabrania się: 

a) ruchu pojazdów mechanicznych w miejscach do tego nie wyznaczonych z wyjątkiem samochodów 
posiadających zgodę zarządcy, 

b) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych bez stosownego zezwolenia, 

c) zaśmiecania terenu, 

d) wprowadzania psów i innych zwierząt do na teren obiektu, w okresie od dnia 22 czerwca do dnia 31 
sierpnia. 

e) poruszania się po obiekcie jednostkami pływającymi, bez zgody zarządcy, 

f) wszczynania awantur i innego zachowania naruszającego spokój i porządek, 

g) samowolnego rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych

6) na terenie obiektu, biwakowanie odbywa się tylko za zgodą zarządcy. 

7) Poza okresem o którym mowa w pkt 5 lit. d), na teren obiektu, z wyłączeniem miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli oraz plaży, można wprowadzać psy. Psy można wprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu. 

8) Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez psa na 
terenie przeznaczonym do wspólnego użytkowania. 

9) Zezwala się na połów ryb na podstawie oddzielnego regulaminu, znajdującego się w miejscu do tego 
przeznaczonym. 

10) Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu zalewu 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

11) Osoby korzystające ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz urządzeń, znajdujących się na terenie zalewu 
ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

12) Z terenów i urządzeń rekreacyjnych należy korzystać w sposób nie kolidujący z wypoczynkiem innych osób.
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