UCHWAŁA NR XIX/181/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Wąsoszu nad Jeziorem Wąsoskim.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z kąpieliska i plaży w Wąsoszu nad Jeziorem Wąsoskim w formie
Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Załącznik do uchwały Nr XIX/181/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2020 r.
Regulamin kąpieliska i plaży nad Jeziorem Wąsoskim w Wąsoszu
§ 1. Właścicielem oraz Administratorem terenu kąpieliska jest Gmina Szubin ul. Kcyńska 12, 89-200
Szubin.
§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie kąpieliska zobowiązana jest do stosowania się do zapisów
niniejszego regulaminu oraz do podporządkowania się nakazom ratowników.
§ 3. Kąpielisko jest strzeżone od 20 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. od godz. 1000 do godz. 1800, gdy
wywieszona jest biała flaga.
§ 4. Kolory flag oznaczają:
1) biała – kąpiel dozwolona,
2) czerwona – kąpiel zabroniona,
3) brak flag – kąpielisko niestrzeżone – brak służb ratowniczych, kąpiel na własną odpowiedzialność.
§ 5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką
osób dorosłych
§ 6. Akwen strzeżony podzielono na:
1) akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony kolorem czerwonym,
2) akwen dla umiejących pływać do głębokości 4 m oznaczony kolorem żółtym,
3) wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40cm oznaczony kolorem białym.
§ 7. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze
pomarańczowym z napisem WOPR i RATOWNIK.
§ 8. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane podporządkować się poleceniom ratowników.
§ 9. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom nietrzeźwym oraz osobom
z otwartymi ranami.
§ 10. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie
kąpieliska.
§ 11. Osobom przebywającym na terenie kąpieliska i plaży nad jeziorem Wąsoskim w Wąsoszu zabrania
się:
1) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
2) wnoszenia i spożywania alkoholu,
3) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży,
4) zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom,
5) wrzucania i popychania innych osób do wody,
6) skakania z pomostów do wody za wyjątkiem miejsc wskazanych przez służby ratownicze,
7) zaśmiecania terenu kąpieliska i plaży,
8) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
9) rozpalania ognisk,
10) wprowadzania psów i innych zwierząt,
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11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez zgody Administratora,
12) wędkowania.
§ 12. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży
i kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
§ 13. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
§ 14. Po godzinie 2200 obowiązuje cisza nocna.
§ 15. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie kąpieliska i w jego obrębie Administrator
nie ponosi odpowiedzialności.
§ 16. W razie uzasadnionej potrzeby należy niezwłocznie skorzystać z następujących telefonów
alarmowych: 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe, 112 – alarmowy.
§ 17. Skargi i wnioski dotyczące kąpieliska i plaży należy zgłaszać do Burmistrza Szubina ul.
Kcyńska 12, 89-200 Szubin, tel. (52) 391 07 00.
§ 18. W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, dodatkowe regulacje odnośnie obostrzeń
związanych z COVID-19, zostaną umieszczone na odrębnej tablicy.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W związku z tym, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r., w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2009r. poz. 1809) przygotowany został regulamin kąpieliska
nad Jeziorem Wąsoskim.
Dla zapewnienia odpowiednich warunków dla osób wypoczywających na terenie kąpieliska nas Jeziorem
Wąsoskim w Wąsoszu gmina Szubin niezbędne jest przyjęcie zasad korzystania z tego obiektu. Powyższy
regulamin przyjmowany jest w formie uchwały w celu upowszechnienia zasad korzystania oraz uświadamiania
o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszaru wodnego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
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