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UCHWALA NR .............. . 

Z dnia ••••••••••••••••••••••••o••••••• 
Ilość zał ........ „ .. L.p.az ..... „„ .. „„ 
Podpis ..... „ ... fl··············„ ...... „ .. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego 

do kąpieli w Opocznie 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 

379, poz. 1072) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z miejsca wykorzystywanego do 

kąpieli - zbiornik wodny Opoczno ul. 17 Stycznia, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powi~rza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie ł4 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz W ołąkiewicz 



Załącznik do Uchwały Nr .. : ... .. „.12015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dn. „. „. „. „. „. „. „. „„ 

REGULAMIN 

MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI 

ZBIORNIK WODNY OPOCZNO 

§ 1. Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Urząd Miejski w Opocznie 

ul. Staromiejska 6, 26 - 300 Opoczno tel. 44 736 31 OO. 

§ 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte jest od 12 lipca do 15 września w godzinach 

od 11°0 do 19°0
• 

§ 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

§ 4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. 

§ 5. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na 

terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

§ 6. Osoby przebywające na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązane są 

stosować się do poleceń ratowników. 

§ 7. Kąpiel dozwolona jest w czasie godzin otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

gdy wywieszona jest biała flaga. 

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

1. W chodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym 
wywieszona jest czerwona flaga. 

2. Przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi, jeśli nie umieją pływać. 
3. Przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi. 

4. Przekraczać granicy stref oznakowanych liną z chorągiewkami. 
5. Zakłócać wypoczynku innych osób, popychać i wrzucać do wody. 
6. Wchodzić na wieże i łodzie ratownicze. 



7. Korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli. 
8. Wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych. 
9. Łowić ryb. 
1 O. Zaśmiecać i brudzić terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 
11. Niszczyć urządzeń i sprzętu. 

§ 9. Grupy zorganizowane zgłaszają swoją obecność u ratownika. 

§ 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

§ 11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

§ 12. Skargi i wnioski należy składać do organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 


