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Poz. 1199
UCHWAŁA NR XXVIII/225/16
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym
w Kożuchowie”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.1)) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Kożuchowie”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Za miejsce wykorzystane do kąpieli w Gminie Kożuchów uznaje się: wyznaczoną część akwenu wodnego zlokalizowanego w Kożuchowie przy ul. Moniuszki na dz. nr 646/1, obręb nr 2 gm. Kożuchów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2015r., poz. 779, 1642 i 1830.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/225/16
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 24 maja 2016r.
REGULAMIN
MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NA ZBIORNIKU WODNYM W KOŻUCHOWIE
1. „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym, zorganizowanym przez
Gminę Kożuchów, wydzielonym z akwenu wodnego „GLINIANKI”.
2. „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” czynne jest w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
3. „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” strzeżone jest tylko w obrębie olinowania bojami oznaczonymi
w kolorze czerwonym i żółtym.
4. Oznaczenie stref „Miejsca wykorzystywanego do kąpieli”:
a) strefa dla nieumiejących pływać o głębokości wody do 1,20 m – boje w kolorze czerwonym,
b) strefa dla umiejących pływać – boje w kolorze żółtym,
c) brodzik dla dzieci o głębokości wody do 0,4 m – boje w kolorze białym ograniczony siatką.
5. Oznaczenie flag:
a) Flaga biała – kąpiel dozwolona,
b) Flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c) Brak flagi - „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” jest niestrzeżone.
6. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kąpiących się pełnią ratownicy będący członkami
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.
7. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK”.
8. Osoby korzystające z „Miejsca wykorzystywanego do kąpieli” zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się należy w miarę potrzeby udzielić pomocy osobom jej
potrzebującym oraz zawiadomić ratownika.
10. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie „Miejsca wykorzystywanego do kąpieli” oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
11. Grupy zorganizowane (uczestnicy obozów, kolonii itp.) przed wejściem do wody muszą zgłosić się do
ratownika oraz mieć nadzór opiekuna grupy.
12. Osobom znajdującym się na terenie „Miejsca wykorzystywanego do kąpieli” nie wolno:
a) przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie kiedy wywieszona jest flaga czerwona,
c) wchodzić na stanowiska ratowników.
13. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów.
14. Wjazd i parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone są wyłącznie na wyznaczonym parkingu.
15. Zobowiązuje się osoby korzystające z „Miejsca wykorzystywanego do kąpieli” do przestrzegania niniejszego regulaminu.
16. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Kożuchowie.

