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UCHWAŁA NR XXVI/260/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia porządku, spokoju oraz bezpieczeństwa osobom korzystającym z następujących
jezior położonych na terenie gminy Drezdenko:
1) Glinki (Błotne);
2) Gostomie (Borudzkie);
3) Goszczanowski Staw;
4) Lubowo (Morawy);
5) Łąkie (Witalskie);
6) Łubowo;
7) Łubówko;
8) Miel;
9) Niewlino (Wanda);
10) Piersko (Perskie);
11) Rąpino (Irena);
12) Siwino (Podgórne);
13) Solczyk;
14) Solecko;
15) Zdroje (Źródlane)
do celów rekreacyjnych i wypoczynku, wprowadza się Regulamin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Tracą moc: uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Lubiewo znajdującego się na
terenie Gminy Drezdenko oraz uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Zagórze znajdującego się w Gminie Drezdenko.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kołwzan

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 1260

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/260/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 czerwca 2016r.
REGULAMIN
korzystania z jezior położonych na terenie gminy Drezdenko do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych
§ 1. W celu zapewnienia porządku, spokoju oraz bezpieczeństwa osobom korzystającym z jezior wymienionych w § 1 uchwały położonych na terenie gminy Drezdenko dla celów rekreacyjnych i wypoczynkowych,
wprowadza się regulamin porządkowy.
§ 2. 1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo - rekreacyjnych terenów oraz zapewnienia porządku,
spokoju i bezpieczeństwa na terenach jezior zobowiązuje się osoby korzystające z wypoczynku do:
1) przestrzegania porządku i czystości, w tym do korzystania z urządzeń do gromadzenia nieczystości;
2) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni;
3) przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie wokół jezior;
4) parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe;
5) kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;
6) palenia ognisk i grillowania w miejscach do tego wyznaczonych;
7) wędkowania w miejscu niekolidujących z terenami wykorzystywanymi jako kąpieliska;
8) osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów, kamizelki asekuracyjne są obowiązkowe;
9) wodowania sprzętu pływającego w miejscach do tego wyznaczonych przez administratora lub zarządzającego terenem, a na jeziorach gdzie nie ma zarządcy w sposób nie powodujący zniszczeń;
10) korzystania z sanitariatów.
2. Zabrania się:
1) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
2) niszczenia roślinności;
3) dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym;
4) palenia ognisk i grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
5) łowienia ryb poza na terenie kąpielisk;
6) pływania skuterami motorowymi i innymi urządzeniami z napędem spalinowym z wyłączeniem służb
porządkowych i ratunkowych;
7) pływania na materacach, kołach itp. poza miejscami wyznaczonymi do kąpieli – w strefie dla osób nieumiejących pływać;
8) kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom;
9) zanieczyszczania wody, w tym używania środków piorących i higieny osobistej;
10) wprowadzania zwierząt do wody i na plażę;
11) wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego oraz urządzeń technicznych;
12) biwakowania, w tym ustawiania namiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
13) zakłócania wypoczynku innym osobom, a w szczególności hałasowania, odtwarzania głośnej muzyki.
§ 3. 1. Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży oraz pasa zieleni jest bezpłatne.
2. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników lub zabrać ze sobą.
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3. Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą lub umieścić
w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio
na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki.
5. Osoby pływające po wodach jezior z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych.
6. Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego.
§ 4. 1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych
oraz Ratowników WOPR.
2. W sprawach organizacyjnych kontakt z Administratorem w godzinach: pon. od 7:30 do 16 :30,
wt. – czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:30, Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66 - 530
Drezdenko, tel. 95 762 02 02, fax: 95 762 02 20.
3. Osoby, które nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu
rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi przekazane do dyspozycji Policji.
4. W przypadku nie stosowania się do przepisów porządkowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń.

