
UCHWAŁA NR XXI/141/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Jeziorze Piast.

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. Uchwala się regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Jeziorze Piast stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały 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

Id: DQYAS-OCNWS-ECNQZ-ZKHNL-TPDCJ. Podpisany Strona 1



Załącznik do 

Uchwały nr XXI/141/2016 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 22 czerwca 2016r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu miejsca  

wykorzystywanego do kąpieli na Jeziorze Piast 

 

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Jeziorze Piast 

 

1. Z części zbiornika Jezioro Piast oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce 

wykorzystywane do kąpieli. 

2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na dwie części:  

a) dla osób nieumiejących pływać w obrębie pomostu o głębokości około 1m, 

b) dla osób umiejących pływać oznaczony bojkami (pływami) - w czasie dyżuru pełnionego 

przez ratowników. 

3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne, zgodnie z harmonogramem pracy 

ratowników, gdy jest wywieszona biała flaga. 

4. Kolory flagi oznaczają:  

a) biała – kąpiel dozwolona, 

b) czerwona – zakaz kąpieli, 

c) brak flagi – miejsce nie strzeżone. 

5. Dzieci w wieku do 13 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

pod opieką osób pełnoletnich. 

6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających. 

7. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się 

w wodzie. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną 

obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służby ratowniczej. 

9. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się w wyznaczonym czasie 

pełnią ratownicy. 

10. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle 

stosować się do zaleceń ratownika. 

11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:  

Id: DQYAS-OCNWS-ECNQZ-ZKHNL-TPDCJ. Podpisany Strona 1



a) przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli, 

b) niszczyć urządzeń i sprzętu, 

c) zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i  

wrzucać do wody inne osoby korzystające z wypoczynku, 

d) zanieczyszczać tafli wody oraz plaży, 

e) wprowadzać zwierząt na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

f) wykonywać skoków do wody  z pomostów i sprzętu pływającego. 

12. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów oraz wpływania na 

teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli sprzętem pływającym. 

13. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne. 

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z 

terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

15. Wszelkie wypadki lub inne zagrożenia należy zgłaszać ratownikowi, w przypadku braku 

takiej możliwości – pod numer alarmowy 112, ewentualnie pozostałe numery alarmowe: 

Pogotowie Ratunkowe         999 

Policja    997 

Straż Pożarna   998 
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