
UCHWAŁA NR XIX/128/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie w sprawie określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej w starorzeczu Noteci na 
Przystani Yndzel w Drawsku oraz plaży.

Na podstawie :art.40 ust. 2 pkt 4 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r. tekst jednolity poz. 446) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. W związku z oznaczeniem miejsca kąpielowego na Przystani Yndzel jako niecki kąpielowej- obszar 
wodny do 100 m 2 powierzchni, wprowadza się zasady korzystania z niecki kąpielowej w starorzeczu Noteci na 
Przystani Yndzel w Drawsku oraz plaży jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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Załącznik do 

Uchwały nr XIX/128/2016

Rady Gminy Drawsko

z dnia 27.04.2016r.

w sprawie określenia zasad korzystania z niecki kąpielowej w Starorzeczu Noteci na Przystani Yndzel w 

Drawsku oraz plaży.

Regulamin korzystania z niecki kąpielowej w Starorzeczu Noteci na Przystani Yndzel w 

Drawsku oraz plaży

1.Niecka kąpielowa urządzona w Starorzeczu Noteci na Przystani Yndzel w Drawsku czynna 

jest w miesiącach letnich takich jak maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, w zależności od 

warunków pogodowych, w godzinach wskazanych w harmonogramie umieszczonym na 

tablicy ogłoszeń na Przystani Yndzel.

Administratorem niecki kąpielowej i plaży jest Gmina Drawsko – Urząd Gminy Drawsko, ul. 

Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 67 256 91 28.

2.Osoby korzystające z niecki kąpielowej i plaży obowiązane są stosować się do nakazów lub 

zakazów ratownika oraz innych pracowników Przystani Yndzel.

3.Ratownik nosi ubiór w odpowiednim kolorze z napisem WOPR lub Ratownik. 

4. Oznaczenie flag: 

a) biała: oznacza zezwolenie na kąpiel.

b) czerwona: zakaz kąpieli.

c) brak flagi: miejsce nie strzeżone.

5. Oznaczenie stref: 

a) strefa przed bojami-dla korzystających z kąpieli o głębokości do 130 cm z 

wyznaczoną strefą dla nieumiejących pływać tzw. brodzik o głębokości do 40 cm.

b) strefa za bojami - wyłącznie dla sprzętu motorowodnego.

6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Osoby korzystające z niecki kąpielowej winny używać stroju kąpielowego.

8. Zabrania się;

- kąpieli osobom nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

- jeżdżenia rowerami na plaży,

- przekraczania oznaczonych stref dla osób umiejących i niemiejących pływać,

- skakania z pomostów,

- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest 

czerwona flaga,

- niszczenia urządzeń i sprzętu ratowniczego,

-zakłócania wypoczynku innych osób, a w szczególności: wrzucania i popychania innych 

osób do wody, krzyczenia, wszczynania fałszywych alarmów,

- zaśmiecania i zabrudzania terenu niecki i plaży.

9.Za pozostawione rzeczy na plaży Gmina nie odpowiada.
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10.Rozpalanie ogniska/grilowanie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach, z dala od osób 

przebywających na plaży.

11.Obowiązuje zakaz wprowadzania psów lub innych zwierząt do niecki kąpielowej i na 

plażę.

12. Wszelkie wypadki należy zgłaszać Ratownikowi lub innemu pracownikowi Przystani 

Yndzel, a w przypadku braku takiej możliwości – pod numer alarmowy 112, ewentualnie 

pod pozostałe numery alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

Straż Pożarna 998
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