
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/206/13 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1)

), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się, przedłożony przez Wójta Gminy Reńska Wieś regulamin miejsc wykorzystywanych  

do kąpieli „Centralne”- Dębowa, „Stodoła”- Dębowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krystian Flegel 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  

z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40,  

poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz  

z 2012 r. poz. 567 oraz 2013 r. poz. 153. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/206/13  

Rady Gminy Reńska Wieś  

z dnia 22 maja 2013 r.  

REGULAMIN MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI  

„CENTRALNE”- DĘBOWA, „STODOŁA”- DĘBOWA  

1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne codziennie od 15 czerwca do 31 sierpnia  

w godz. 10
00

-18
00

, a w soboty, niedziele i święta w godz. 10
00

- 19
00

. 

2. Z kąpieliska mogą korzystać:  

a) osoby, które ukończyły 8 lat,  

b) dzieci do lat 7- pod opieką osób dorosłych.  

Osoby kąpiące się obowiązkowo powinny być strojach kąpielowych.  

Kąpiący stosują się do poleceń ratowników dyżurnych WOPR. 

3. Oznakowanie kąpieliska:  

a) boje żółte- kąpiel dozwolona dla osób nieumiejących pływać,  

b) boje czerwone- kąpiel dozwolona dla osób umiejących pływać. 

4. Flagi oraz sygnały dźwiękowe:  

a) flaga biała- kąpiel dozwolona,  

b) flaga czerwona- kąpiel zabroniona,  

c) sygnał przerywany syreną lub gwizdkiem- uwaga, uwaga,  

d) ciągły gwizdek- natychmiast wyjść z wody. 

5. Służba ratownicza:  

a) ratownicy ubrani są w koszulki i czapeczki koloru pomarańczowego,  

b) polecenia i uwagi ratowników należy wykonywać natychmiast, w razie wątpliwości co do zasadności pole-

cenia zażalenia można składać do kierownika ośrodka. 

6. Na plaży i w wodzie nie wolno:  

a) pływać na materacach,  

b) wypływać za boje czerwone,  

c) wchodzić na wieżyczki ratownicze,  

d) wchodzić do wody - po spożyciu alkoholu,  

e) spożywać alkoholu,  

f) przeszkadzać innym w wypoczynku: palić ognisk, grillować, gry i zabawy można organizować tylko w wy-

znaczonych miejscach za zgodą kierownika ośrodka. 

7. Postanowienia końcowe  

Sprawy niezawarte w Regulaminie interpretuje i rozstrzyga kierownik ośrodka. 
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