
 

 

UCHWAŁA NR VI/50/2015 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim 

w Kłodawie” 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), Rada Gminy Kłodawa uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim  

w Kłodawie”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/66/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 czerwca 2007 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 1033



Załącznik do Uchwały Nr VI/50/2015 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 maja 2015 r. 

REGULAMIN 

MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NAD JEZIOREM KŁODAWSKIM 

W KŁODAWIE 

1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym, zarządzanym przez Gminę 

Kłodawa. 

2. Każda osoba znajdująca się na miejscu wykorzystywanym do kąpieli zobowiązana jest stosować się do 

niniejszego regulaminu. 

3. W sezonie letnim, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia korzystanie z miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli odbywa się pod nadzorem ratowników w godzinach 10
00 

– 18
00

. 

4. Kolory flag oznaczają: 

- biała - kąpiel dozwolona, 

- czerwona - zakaz kąpieli, 

- brak flagi - miejsce wykorzystywane do kąpieli jest niestrzeżone. 

5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

6. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zobowiązane są ściśle stosować się do 

poleceń ratowników. 

7. Na miejscu wyznaczonym do kąpieli zabrania się: 

a) przekraczania granicy stref oznaczonych czerwonymi bojami osobom nieumiejącym pływać, 

b) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga 

czerwona, 

c) niszczenia urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

d) wykonywania skoków do wody, 

e) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

f) kąpieli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

g) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, 

h) zaśmiecania terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

i) spożywania alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu 

miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

9. Apteczki wyposażone w sprzęt opatrunkowy do udzielania pierwszej pomocy znajdują się na 

stanowiskach ratowników. 
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10. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Ratownika lub w Urzędzie Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40. 

Telefony alarmowe: 

· 997 - Policja 

· 998 - Straż Pożarna 

· 999 - Pogotowie Ratunkowe 

· 112 – Telefon alarmowy 
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