
 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia ….. 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro 
Kamińsko, gmina Murowana Goślina 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. 2016 r., poz. 656) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

 



 

 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …………………… 
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia …… 2017 r. 

  
 W związku ze zorganizowaniem przez Gminę Murowana Goślina miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko, konieczne jest ustalenie zasad korzystania  
z obiektu. 
 „Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko” określać będzie 
zasady korzystania z ww. miejsca dla wszystkich użytkowników. Uchwalony regulamin 
nałoży na osoby korzystające z obiektu obowiązek stosowania określonych norm i zasad, 
umożliwiając jednocześnie osiągnięcie określonego standardu kultury społecznej. 
 



                                                    Załącznik nr 1 

                                                                        do uchwały nr………. 

            Rady Miejskiej  

                                                                                                       w Murowanej Goślinie 

                                                                                                           z dnia ………………. 

  

REGULAMIN 

 

MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI JEZIORO KAMIŃSKO 

GMINA MUROWANA GOŚLINA 

 

 

1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem Gminy Murowa Goślina. 

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne: 

           poniedziałek – niedziela w godz. 11
00

 – 18
00

. 

3. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 

      - flaga biała  - kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych, 

      - flaga czerwona – zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych, 

      - brak flagi – miejsce wykorzystywane do kąpieli nieczynne. 

4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do     

kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

5. Zabrania się wstępu do wody osobom nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania 

napojów alkoholowych na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, pomostu  

i plaży. 

6. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli  

z wyjątkiem pomostu. 

7. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemna obserwację,  

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. 

9. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK” lub 

mieszanym. 

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

stosować się do poleceń ratowników. 

11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

zakazuje się: 

  a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać i nieumiejacych pływać 

oznaczonej bojami, 

  b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest flaga czerwona, 



   c) niszczyć urządzeń i sprzętu pływającego będącego w miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli, 

  d) zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności: 

  - zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody, 

  - zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

  e) kąpieli psów.  

12. Osobom znajdującym się na pomoście zabrania się: 

  a) biegania po pomoście, 

  b) skoków do wody. 

13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt pływający lub urządzenia miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

 Numer alarmowy – 112 

 Pogotowie ratunkowe – 999 

 Policja – 997 

 Straż Pożarna - 998 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIEJSCE WYKORZYSTYWANE  

DO KĄPIELI 
 

JEZIORO 

KAMIŃSKO 
 

 

ORGANIZATOR 

 
GMINA MUROWANA GOŚLINA 

PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9 

62-095 MUROWANA GOŚLINA 

Tel. 618923600 

 

NADZÓR  

 
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  

W POZNANIU 

ul. GRONOWA 22 

61-655 POZNAŃ 

Tel. 616467851 

 

 

 

Termin zorganizowania miejsca     Miejsce                    

wykorzystywanego do kąpieli:                                                  na bieżącą ocenę 

każdego roku w okresie 21.06 – 30.08.                                        jakości wody  
 


