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REGULAMIN 

KORZYSTANIA  Z OŚRODKA REKREACYJNEGO „DOLINA RABY” W KŁAJU 

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KŁAJ. 

Rozdział 1. 

§ 1.  

1. Ustala się Regulamin korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” w Kłaju na dz. nr: 2275, 

2277/2, 2277/3, 2278, 2279, 2280, 2281, 1905/1 obręb Kłaj oraz na dz. nr 1212/2 obręb Targowisko, 

obejmującego: 

- toaletę publiczną z przebieralnią, 

- kąpielisko, 

- plażę, 

- zbiornik wodny przeznaczony do wędkowania, 

- pomosty pływające, 

- platformy wędkarskie, 

- tereny zielone, 

- park linowy, 

- siłownię zewnętrzną, 

- place zabaw, 

- boiska do siatkówki plażowej oraz boisko trawiaste, 

- miejsca przeznaczone do palenia ognisk, 

- parking, 

- altany turystyczne oraz dla wędkarzy, 

- miasteczko rowerowe, park tematyczny: układ słoneczny, formacje skalne, park sensoryczny: ścieżka                      

w trawach. 

2. Definicje: 

- Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” – teren byłego wyrobiska wraz z parkingiem, 

- Kąpielisko – pomosty pływające wraz z wyznaczoną strefą przeznaczoną do kąpieli oznaczone bojami tj. 

kąpielisko do głębokości 0,4 m (brodzik) 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m wraz z plażą piaszczystą oznaczoną bojami, 

- sezon kąpielowy – okres w ciągu każdego roku kalendarzowego trwający od 15 czerwca do 15 września, 

- Użytkownik – osoba przebywająca na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby”, 

- Zarządca- Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o. o., Łężkowice 12, 32-015 Kłaj. 

§ 2.  

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników terenu ośrodka rekreacyjnego 

„Dolina Raby". 

2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” wyłącznie pod opieką  

rodziców lub innych pełnoletnich opiekunów prawnych. 
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§ 3.  

1. Wstęp na teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby" oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią 

regulaminu i akceptuje jego zapisy. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz 

poleceń osób porządkowych, a także przedstawicieli Zarządcy wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie ośrodka. 

2. Teren obiektu jest monitorowany. 

§ 4.  

Korzystanie z wejścia na teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” w wyznaczonym sezonie 

kąpielowym, określanym raz w roku odrębną Uchwałą Rady Gminy Kłaj, jest bezpłatne, a ośrodek jest 

ogólnodostępny. Korzystanie z parku linowego, wypożyczalni sprzętu wodnego i łowiska będzie możliwe 

wyłącznie po uiszczeniu stosownej opłaty. 

§ 5.  

1. W sezonie kąpielowym teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” jest ogólnodostępny w godzinach 

od 10:00 do 20:00. Poza sezonem kąpielowym teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” jest 

ogólnodostępny od poniedziałku do niedzieli w terminie: od 1 września do 31 października w godzinach 

od 12:00 do 18:00; od 1 listopada do 28 lutego w godzinach od 12:00 do 16:00, z wyłączeniem 

kąpieliska. 

2. Korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego ,,Dolina Raby” poza godzinami wskazanymi w ust.1 

możliwe jest po uzyskaniu zgody Zarządcy. 

§ 6. 

1. Wjazd na teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” pojazdem mechanicznym możliwy jest po 

uzyskaniu zgody Zarządcy lub Wójta Gminy Kłaj. 

2. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy: 

- pojazdów policji, służb medycznych, straży pożarnej, 

- oznakowanych pojazdów służb technicznych dla dokonania koniecznych napraw lub usług, 

- pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 6.00 do 9.30, a wyjątkowo w pozostałym czasie za zgodą Zarządcy 

(czas na rozładunek do 30 min). 

§ 7.  

Nurkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” możliwe jest po uzyskaniu zgody Zarządcy. 

§ 8.  

Instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający mogą być używane w sposób nie zakłócający spokoju innym 

wypoczywającym. 

§ 9.  

Kąpiel dozwolona jest jedynie w miejscu wyznaczonym – kąpielisku, na którego terenie obowiązuje odrębny 

regulamin. 

§ 10.  

Korzystanie z placu zabaw odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z placu zabaw. 
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§ 11.  

Korzystanie z parku linowego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania 

z parku linowego. 

§ 11a.  

Korzystanie z łowiska odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie łowiska. 

§ 11b.  

Korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego odbywa się na zasadach określonych przez Zarządcę. 

§ 12.  

Korzystanie z wolnostojących ścian wspinaczkowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie 

korzystania z wolnostojących ścian wspinaczkowych. 

§ 13.  

Prowadzenie handlu na terenie rekreacyjnym „Dolina Raby” wymaga uzyskania zgody Zarządcy. 

§ 14.  
Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” jest możliwe biwakowanie, ustawienie przyczepy lub 

rozbicie namiotu, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Zarządcy. 

 

Rozdział 2. 

Zakazy 

§ 15.  

Zabrania się kąpieli poza obszarem wyznaczonego kąpieliska. 

§ 16.  

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Rekreacyjny „Dolina Raby”, a szczególnie w rejon kąpieliska 

i plaży poza psami asystującymi osobom niepełnosprawnym lub psami ratowniczymi. 

§ 17.  

Ze względu na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie rekreacyjnym 

"Dolina Raby" obowiązuje zakaz: 

- zanieczyszczania terenu, 

- używania na terenie rekreacyjnym środków chemicznych o kategorii zagrożenia substancji: E, O, F+, F, 

T+, T, Xn, C, Xi, N (Tabela I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin), 

- poruszania się pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to 

w szczególności użytkowników motorowerów, motocykli, quadów, 

- wędkowania ze sprzętu pływającego w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz z pomostów 

pływających, 

- dewastowania urządzeń rekreacyjnych oraz elementów wyposażenia terenu, 

- wykorzystywania sprzętu i urządzeń rekreacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

- zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

- przebywania osób nietrzeźwych lub pod wpływem innych środków odurzających, 
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- pozostawiania odpadów komunalnych poza miejscami do tego wyznaczonymi, a szczególnie pojemników 

szklanych. 

Rozdział 3. 

Zasady korzystania z parkingu 

§ 18.  

1. W wyznaczonym sezonie kąpielowym miejsca parkingowe są bezpłatne. 

2. Parking jest niestrzeżony. 

3. Obsługa parkingu posiada widoczne oznakowania w szczególności kamizelkę odblaskową i identyfikator. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 19.  

1. W stosunku do osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą być stosowane następujące 

środki: 

- wezwanie do zachowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

- nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu rekreacyjnego lub parkingu, 

- wezwanie Policji lub służb porządkowych. 

2. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej przestrzegania Regulaminu uprawnieni są funkcjonariusze 

policji, służby porządkowe oraz pracownicy Zarządcy. 

§ 20.  

Wejście na teren Ośrodka Rekreacyjnego „Dolina Raby” jest jednoznaczny z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

Telefon alarmowy – Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe -112. 

Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządcy obiektu: 

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o. o., Łężkowice 12, 32-015 Łężkowice, tel. 12 444 55 85. 

   

  

 


