
Uchwała nr LV/95/2018 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie  zmiany uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej, przyjmującej regulaminy 

korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko. 

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

o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2018 r.) Rada Miejska ustala co następuje; 

§ 1 

 

W uchwale nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminów korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy 

Miejskiej Giżycko zmienionej uchwałą nr XL/96/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 

2017 r. w załączniku nr 4 Regulamin Kąpieliska pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  

1. Kąpielisko jest  obiektem Gminy  Miejskiej Giżycko zarządzanym  przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku. 

2. Kąpielisko jest podzielone czterema ostrogami: „A”, „B”, „C”, „D” na cztery baseny 

wg załączonego planu plaży miejskiej w Giżycku; 

- Basen I- akwen od linii brzegowej pomiędzy ostrogami „A” i „B” do końca ostróg „A”             

i „B”, na którym  zakazuje się kąpieli. 

- Basen II – przeznaczony jest do kąpieli, obejmuje obszar od ostrogi „B” do ostrogi „C”, 

ograniczony od strony jeziora bojkami  lub liną z pływakami koloru żółtego, podzielony jest 

na trzy strefy; brodzik dla dzieci- bojki, pławy w kolorze  białym informujące o głębokości do 

0,4 m, dla nieumiejących pływać- bojki koloru czerwonego lub liny z pływakami informujące 

o głębokości do 1,2 m i dla osób umiejących pływać boje lub liny z pływakami koloru żółtego 

informujące o głębokości do 4 m. 

- Basen III – Wodny Plac Zabaw, obejmuje obszar od ostrogi „C” do ostrogi „D, do końca 

ostróg „C” i „D” ograniczony od strony jeziora bojkami lub liną z pływakami koloru żółtego. 

W przypadku rezygnacji z Wodnego Placu Zabaw basen będzie służył jako kąpielisko. 

- Basen IV – obejmuje obszar od ostrogo „D” do brzegu mola spacerowego, na którym 

zakazuje się kąpieli. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

 

 

      Przewodniczący  

                                                                           Rady Miejskiej w Giżycku 

                                                                                                        Cezary Piórkowski 

 


