
UCHWAŁA NR XXVII/233/20 
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kąpieliska „Zalew Żyrardowski”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§L
Przyjmuje się regulamin kąpieliska „Zalew Żyrardowski”, określający zasady korzystania z 
kąpieliska strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Ziołowej 11/19 
w Żyrardowie w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały.

§2.
Regulamin podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na tablicach, na obszarze 
kąpieliska „Zalew Żyrardowski”.

§3.
Traci moc uchwała Nr LVI/429/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska „Zalew Żyrardowski” 
na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5664).

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
"“/feiiT”

Elżbieta Wrońska



Załącznik do uchwały 
Nr XXVII/233/20 
Rady Miasta Żyrardowa 
z dnia 14 lipca 2020 r.

REGULAMIN KĄPIELISKA „ZALEW ŻYRARDOWSKI”

1. Ogólny nadzór nad kąpieliskiem „Zalew Żyrardowski” sprawuje „AQUA 

ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 'ISfTI, 

96-300 Żyrardów, tel. (46) 854 16 46 wew. 100.

2. W obszarze Kąpieliska „Zalew Żyrardowski” wydziela się następujące sektory:

a) I Sektor,

b) II Sektor

- obejmujące tereny wyznaczone granicami, których graficzny plan określa załącznik do 

niniejszego Regulaminu.

3. Kąpielisko „Zalew Żyrardowski”, zwane dalej „kąpieliskiem”, czynne jest w:

a) I Sektorze w godzinach od 10.00 do godziny 24.00 w dniach od środy do niedzieli,

b) II Sektorze w godzinach od 10.00 do godziny 20.00.

4. Przebywanie osób na terenie I Sektora kąpieliska poza godzinami jego otwarcia 

jest zabronione.

5. Przebywanie osób na terenie II Sektora kąpieliska poza godzinami jego otwarcia 

jest zabronione.

6. Korzystanie z kąpieliska poza godzinami otwarcia I Sektora oraz II Sektora jest 

zabronione.

7. „AQUA ŻYARDÓW” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego 

wyłączenia z użytkowania terenu I Sektora lub terenu II Sektora kąpieliska.

8. Osoby przebywające na terenie I Sektora oraz terenie II Sektora zobowiązane 

są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, oznaczeń i tablic 

informacyjnych umieszczonych na terenie kąpieliska.

9. Wodowanie sprzętu jest możliwe w godzinach od 8.00 do godziny 10.00.

10. Podmiot nadzorujący kąpielisko jest uprawniony po uzgodnieniu z właścicielem 

kąpieliska, służbami realizującymi zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, służbami realizujący zadania związane z ochroną
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przeciwpożarową wydać doraźne instrukcje lub zarządzenia regulujące zasady i terminy 

korzystania z kąpieliska.

11. Osoby przebywające na terenie II Sektora mogą korzystać z kąpieliska w wyznaczonych 

strefach, nadzorowanych przez ratowników.

12. Strefa dla osób nieumiejących pływać oznaczona jest liniami i bojami w kolorze żółtym.

13. Strefa dla osób umiejących pływać oznaczona jest liniami i bojami w kolorze czerwonym.

14. Ratownicy posiadają stroje koloru czerwonego lub żółtego oraz właściwe emblematy.

15. Ratownicy posługują się sygnałami dźwiękowymi (gwizdek, tuba).

16. Długotrwały dźwięk gwizdka oraz hasło „OPUŚCIĆ WODĘ” oznacza 

niebezpieczeństwo i należy natychmiast opuścić teren kąpieliska.

17. Apteczka pierwszej pomocy medycznej znajduje się w pomieszczeniu ratowników.

18. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie I Sektora i terenie II Sektora kąpieliska 

do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom:

a) wydawanym przez ratowników,

b) ogłaszanym przez pracowników „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o.

c) wywieszanych na tablicach ogłoszeń i informacyjnych.

19. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie II Sektora kąpieliska osobom, których stan 

wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innych środków odurzających.

20. Zabrania się wstępu na teren I Sektora kąpieliska osobom, których stan wskazuje 

na spożycie alkoholu lub zażycie innych środków odurzających.

21. Pracownicy „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. oraz ratownicy są uprawnieni do wydania 

polecenia opuszczenia terenu kąpieliska przez osobę, której zachowanie wyraźnie 

wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wypływem środka 

odurzającego.

22. Na terenie II Sektora obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz wnoszenia 

i zażywania innych środków odurzających.

23. Na terenie I Sektora obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz wnoszenia i zażywania 

innych środków odurzających.

24. Na terenie I Sektora i II Sektora obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych 

i papierosów elektronicznych z wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych.

25. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich 

opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
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26. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną 

obserwację, w miarę potrzeby udzielenie pomocy i natychmiastowe powiadomienie służb 

ratowniczych.

27. Zabrania się wprowadzania na teren kąpieliska zwierząt.

28. Zabrania się na terenie kąpieliska:

a) parkowania pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b) poruszania się pojazdów mechanicznych po terenie kąpieliska poza miejscami do tego 

wyznaczonymi,

c) mycia pojazdów mechanicznych.

29. Zabrania się wjazdu rowerami, skuterami oraz innymi pojazdami mechanicznymi na 

teren plaży.

30. Na terenie kąpieliska należy zachowywać się spokojnie, nie zakłócać wypoczynku innych 

osób tam przebywających, jak również zakazane jest słuchanie głośnej muzyki.

31. „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie

lub zniszczenie rzeczy pozostawionych na terenie kąpieliska przez osoby tam 

przebywające.

32. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kąpieliska, 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń 

odpowiedzialność ponosi osoba, która wyrządziła szkodę, a w przypadku osoby 

niepełnoletniej rodzic dziecka lub opiekun prawny.

33. Osoby naruszające porządek publiczny i nie przestrzegające postanowień niniejszego 

Regulaminu na polecenie pracownika „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. są zobowiązani 

do opuszczenia terenu kąpieliska.

34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje podmiot 

nadzorujący kąpielisko.

35. „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. oraz Gmina Żyrardów nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu.

NUMER TELEFONÓW ALARMOWYCH

999 POGOTOWIE 
998 STRAŻ POŻARNA 
997 POLICJA
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Załącznik do 
Regulaminu kąpieliska 
„Zalew Żyrardowski”

I Sektor - Strefa gastronomiczno-techniezna

II Sektor - Strefa wypoczynkowaKąpielisko”

WICEPRZEWODNICZĄCA 
Żyrafdowa


