
Id: YOBJG-GSUWI-JGKUT-PHEOC-MAAYJ. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XIII/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu i wysokości opłat za korzystanie z wypożyczalni 
sprzętu pływającego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236 ) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się regulamin korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Ustala się wysokość opłat brutto za korzystanie z wypożyczalni sprzętu pływającego 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2011 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/79/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

W trakcie realizacji bieżących zadań Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 
stwierdzono, że zachodzi potrzeba rozszerzenia dotychczasowego zakresu świadczonych 
usług sportowo - rekreacyjnych o wypożyczalnię sprzętu pływającego. 
Rozszerzenie zakresu usług pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym 
zakresie, jak i zwiekszy dochody budżetowe. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji 

1. Wypożyczalnia jest obiektem Miasta i Gminy Swarzędz. 
2. Wypożyczalnia jest czynna w sezonie letnim, codziennie od 10.00 do 19.00.   
3. Do dyspozycji Wypożyczających udostępnia się: 
• Kajaki 
• Rowery wodne 
• Łódź wiosłową 
• Kapoki bezpieczeństwa 
• Wiosła 
4. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego pobiera Bosman zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 
5. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie po przedłożeniu 

Bosmanowi przystani dowodu osobistego, podpisaniu oświadczenia 
o odpowiedzialności cywilnej i materialnej za pasażerów i sprzęt pływający oraz 
uiszczeniu opłaty. 

6. Liczebność załogi na jednostce pływającej ustala bosman wypożyczalni na 
podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa. 

7. Wypożyczający i pasażerowie podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu 
pływającego mają obowiązek założenia kamizelek ratunkowych oraz przestrzegania 
wszystkich zasad bezpieczeństwa zachowania się na wodzie. 

8. Użytkownikom sprzętu zabrania się: 
• Siadania na burtach. 
• Skakania ze sprzętu do wody i pływania wpław. 
• Zamieniania się miejscami podczas pływania. 
• Wędkowania. 
• Wpływania za wyspę i cumowania w miejscach niedozwolonych. 
• Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pasażerów. 
• Odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim. 
• Picia alkoholu i używania innych środków odurzających. 
• Niszczenia sprzętu i wykorzystywania go nie zgodnie z przeznaczeniem. 
• Zaśmiecania akwenu. 
9. Użytkownik sprzętu zobowiązany jest do: 
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• Przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. 
• Stosowania się do poleceń Bosmana i reagowania na sygnał natychmiastowego 

powrotu do przystani (sygnał dźwiękowy, tuba, czerwona flaga). 
• Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu w stopniu 

zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów. 
• Opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania i zwrotu go w takim stanie jakim 

został pobrany z przystani. 
10. Za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający 

zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej w chwili 
zgłoszenia bez względu na stopień amortyzacji. 

11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Bosman ma prawo pobrać dodatkowa opłatę 
w wysokości 100% dziennej należności za wypożyczenie 

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się 
uczestników na wodzie, a w szczególności za szkody jakich mogli dokonać na rzecz 
innych osób. 

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych 
wypadków Wypożyczających sprzęt i jego pasażerów 

14. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą 
mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 

Imię ........................................................................................... 
Nazwisko ................................................................................... 
Adres .......................................................................................... 
Data wypożyczenia ..................................................................... 
Telefon ......................................................................................... 
Seria i nr dowodu osobistego........................................................ 

OŚWIADCZAM że : 
Posiadam umiejętności pływania. Nie jestem pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających, oraz żadna z osób korzystających ze mną ze sprzętu wodnego podczas 
wynajmu. 

Odebrałem/am sprzęt (nazwa) ………………………………… 
Odebrałem/am kapoki w ilości.................................................... 
Odebrałem/am wiosła w ilości.................................................... 
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Ze sprzętu wodnego korzystać będzie ...................osób. 
Zapoznałem/am się z regulaminem wypożyczalni sprzętu pływającego 

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za siebie i za osoby korzystające ze sprzętu 
wodnego. 

Ponoszę odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zagubienie wypożyczonego sprzętu wodnego. 

………………………………………………………………………………………… 
data, czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Opłaty za korzystanie ze sprzętu wodnego 

 
Jednostka/Czas Godzina Cały dzień 
Kajak rodzinny 10 zł 50 zł 
Łódź wiosłowa 20 zł 100 zł 
Rower wodny 15 zł 75 zł 


