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UCHWAŁA NR IX/75/19
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie regulaminu kąpieliska
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin kąpieliska położonego nad jeziorem Głębokie na części działek nr 398 i 448/31
obręb 4 Święty Wojciech określający zasady korzystania z niego.
§ 2. Kąpielisko jest terenem przeznaczonym do wypoczynku i rekreacji.
§ 3. Kąpielisko funkcjonuje w okresie letnim, ustalonym w odrębnej uchwale. Szczegółowe godziny
funkcjonowania kąpieliska podane są na tablicach informacyjnych.
§ 4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratowników.
§ 5. Sygnalizacja flagowa funkcjonująca na kąpielisku:
1) kolor biały – oznacza zezwolenie na kąpiel w granicach kąpieliska;
2) kolor czerwony – oznacza zakaz kąpieli;
3) brak flagi – oznacza brak dyżuru ratowniczego.
§ 6. Obszar przeznaczony do kąpieli określony jest:
1) bojami czerwonymi – dla nieumiejących pływać;
2) bojami żółtymi – dla umiejących pływać;
3) brodzik dla dzieci oznaczony bojami w kolorze białym oraz dodatkowo otoczony siatką.
§ 7. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest wywieszenie czerwonej flagi przez ratowników
i dźwięk gwizdka lub syreny.
§ 8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kąpiących się na kąpielisku, opiekun zorganizowanej grupy dzieci,
zgłasza ratownikowi zamiar wprowadzenia grupy dzieci do wody.
§ 9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na kąpielisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
1) wchodzić do wody w strefie oznaczonej bojami żółtymi, jeżeli nie umieją pływać;
2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, w czasie, gdy wywieszona jest czerwona flaga oraz
w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
3) przekraczać strefy oznaczonej bojami żółtymi;
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4) zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników kąpieliska;
5) ustawiać leżaków na pomostach kąpieliska;
6) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli, w szczególności dotyczy to pontonów;
7) wrzucać i popychać innych osób do wody;
8) skakać z pomostów do wody i przepływać pod pomostami;
9) zaśmiecać terenu kąpieliska;
10) łowić ryb w obszarze kąpieliska, w godzinach jego funkcjonowania;
11) wjeżdżać i wprowadzać pojazdów na pomosty kąpieliska;
12) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychoaktywnych;
13) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC;
14) używać w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej;
15) rozstawiać namiotów oraz nocować;
16) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na kąpielisku;
17) zakłócać spokoju innym osobom przebywającym na kąpielisku;
18) wprowadzać psów i innych zwierząt.
§ 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane/
usuwane z terenu kąpieliska.
§ 12. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania kąpieliska można składać w siedzibie Międzyrzeckiego
Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, Os. Kasztelańskie 8A, e-mail: administracja@mosiw.pl,
tel. 95 742 73 80.
§ 13. Uchyla się pkt 5 w § 1 i załącznik nr 5 w uchwale nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk
sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej
„Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 51, poz. 974 i z 2018r., poz. 2326).
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

