
UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/2009 

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA 

z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu „Zalew nad Liwcem”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z terenu obiektu „Zalew nad Liwcem”, stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa: 

Tomasz Kietliński 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXVIII/248/2009 

Rady Miejskiej Węgrowa 

z dnia 26 czerwca 2009r. 

 

 

Regulamin 

korzystania z obiektu „Zalew nad Liwcem” 

 

1. Teren obiektu „Zalew nad Liwcem”, który stanowi działka nr 1099/1 o powierzchni 18,1255ha jest wła-

snością Miasta Węgrowa. 

2. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych. 

3. Kąpiel w zalewie dozwolona jest wyłącznie na terenie urządzonego kąpieliska. 

4. Zasady korzystania z kąpieliska określa odrębny regulamin. 

5. Zabrania się: 

a) ruchu pojazdów mechanicznych z wyjątkiem samochodów posiadających zgodę zarządcy, 

b) sprzedaży, podawania, i spożywania napojów alkoholowych bez stosownego zezwolenia, 

c) zaśmiecania terenu, 

d) wprowadzania psów do zbiornika wodnego, 

e) poruszania po zalewie jednostkami pływającymi o napędzie motorowym bez zgody zarządcy, 

f) wszczynania awantur i innego zachowania naruszającego spokój i porządek, 

g) samowolnego rozpalania ognisk w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

6. Na terenie obiektu biwakowanie odbywa się tylko za zgodą zarządcy. 

7. Na teren obiektu psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu. 

8. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych 

przez psa na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku. 

9. Zezwala się na połów ryb na podstawie regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na zbiorniku „Zalew 

nad Liwcem”. 

10. Osoby niszczące i uszkadzające obiekty, sprzęt i urządzenia rekreacyjne ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 



11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

12. Do egzekwowania w/w zasad upoważnia się: a) funkcjonariuszy Straży Miejskiej Węgrowa. 

13. Z terenów i urządzeń rekreacyjnych należy korzystać w sposób nie kolidujący z wypoczynkiem innych 

osób. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa: 

Tomasz Kietliński 

 

 

 


