
UCHWAŁA NR LVI/506/2022 
RADY MIEJSKIEJ  NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska na zbiorniku wodnym w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin kąpieliska, położonego przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim na 
działce nr 1840/20 (obręb nr 01 Nowogród Bobrzański) oraz plaży i terenu rekreacyjnego przyległego do tej 
działki, określający zasady korzystania z niego. 

§ 2. 1. Kąpielisko jest terenem przeznaczonym do wypoczynku i rekreacji. 

2. Akwen wód  w obrębie kąpieliska dzieli się na trzy części 

1) dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojami (pływami) czerwonymi; 

2) dla osób umiejących pływać powyżej 1,20 m oznaczony bojami (pływami) koloru żółtego; 

3) brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojami i ogrodzonego siatką. 

§ 3. Kąpielisko funkcjonuje przez okres sezonu kąpielowego, ustalanego w drodze odrębnej uchwały, 
w godzinach 1000 do 1800. 

§ 4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle 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. 1. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK”. 

2. 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. 1. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką 
osób dorosłych. 

2. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska. 

3. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy. 

§ 10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

1) przekraczać granicy strefy dla umiejących i nieumiejących pływać poza miejsca wydzielone bojami; 

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi  ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona; 

3) niszczyć urządzeń i sprzętu pływającego; 

4) zakłócać wypoczynek i kąpiel innym osobom, a w szczególności: 

a) zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody, 
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b) zaśmiecać i zabrudzać teren kąpieliska; 

5) kąpać psy i inne zwierzęta; 

6) używać do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej; 

7) grillować i rozpalać ogniska poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi; 

8) parkować pojazdy mechaniczne na terenie kąpieliska; 

9) pływać na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace, itp.); 

10) rozbijać namiotów, palić papierosy (w tym elektroniczne) oraz wprowadzać zwierzęta. 

§ 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 do organizatora kąpieliska. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Sawicki 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 49E2A989-A0C6-4472-BE54-23851D68D900. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 3


	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Punkt 1
	Paragraf 5 Punkt 2
	Paragraf 5 Punkt 3

	Paragraf 6
	Paragraf 6 Punkt 1
	Paragraf 6 Punkt 2
	Paragraf 6 Punkt 3

	Paragraf 7
	Paragraf 7 Ustęp 2

	Paragraf 8
	Paragraf 9
	Paragraf 9 Ustęp 2
	Paragraf 9 Ustęp 3

	Paragraf 10
	Paragraf 10 Punkt 1
	Paragraf 10 Punkt 2
	Paragraf 10 Punkt 3
	Paragraf 10 Punkt 4
	Paragraf 10 Punkt 4 Litera a
	Paragraf 10 Punkt 4 Litera b

	Paragraf 10 Punkt 5
	Paragraf 10 Punkt 6
	Paragraf 10 Punkt 7
	Paragraf 10 Punkt 8
	Paragraf 10 Punkt 9
	Paragraf 10 Punkt 10

	Paragraf 11
	Paragraf 12
	Paragraf 13
	Paragraf 14


		2022-08-03T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




