UCHWAŁA NR VIII/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Lubiewo
znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko
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 2013 poz.594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli, zwane dalej regulaminem brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na tablicach na obszarze w/w
obiektu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminów korzystania z Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli w miejscowości Zagórze
i Lubiewo znajdujących się w Gminie Drezdenko.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Regulamin Porządkowy Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli "LUBIEWO"
Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli „LUBIEWO”
Organizator: Gmina Drezdenko
adres: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
kontakt: tel. 95 762 02 02, fax: 95 762 02 20
Jednostka nadzorująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku
adres: ul. Chrobrego 11, 66-530 Drezdenko
kontakt: tel. 95 762 05 20 fax: 95 762 08 99
Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli „LUBIEWO” zostało zorganizowane na okres: od 15 czerwca do
31 sierpnia br.
Regulamin Porządkowy Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli „LUBIEWO”.
1. Administratorem terenu jest Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762
02 02, fax: 95 762 02 20.
2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych,
wprowadza się regulamin porządkowy.
3. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych
zobowiązuje się do:
· kąpielisko jest strzeżone przez ratownika, w godzinach od 10:00 do 18:00 (godziny te mogą ulec zmianie)
· kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
· dzieci powinny przebywać na terenie rekreacyjnym pod opieką dorosłych a dzieci nie umiejące pływać
powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe,
· zachowania ciszy i spokoju,
· przestrzegania porządku i czystości,
· poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
· przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie
rekreacyjnym,
· parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe.
4. Zabrania się:
· wchodzenia do wody osobom będącym pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
· niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
· łowienia ryb,
· pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych,
· zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej,
· wprowadzanie na teren rekreacyjny zwierząt i ich kąpieli – zakaz obowiązuje na terenie całego Jeziora
Łubowo,

Id: A21C94F4-9555-4A41-8099-DD15FCE76913. Podpisany

Strona 1

· wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego oraz pomostów,
· wpływania pod pomosty pływające,
· palenia papierosów na terenie rekreacyjnym.
5. Inne postanowienia:
· korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne,
· przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do
pojemników,
· administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki,
· osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do
przestrzegania odpowiednich przepisów, kamizelki asekuracyjne są obowiązkowe.
6. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu
porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych na terenie
miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
7. w celu uzyskania pozwolenia i wyznaczeniu miejsca na cumowanie sprzętu wodnego przy pomoście należy
skontaktować się z administratorem terenu.
8. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku
niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji.
9. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego
w Drezdenku pod numerem tel. 95 762 02 02.
10. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane
konsekwencje.
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UZASADNIENIE
W związku z modernizacją infrastruktury pływającej i lądowej oraz zatrudnieniem ratownika wodnego
w miejscowości Lubiewo zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca
Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko.
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