
  

UCHWAŁA NR VI/45/19 

RADY GMINY WIŻAJNY 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie nadania Regulaminu korzystania z pomostu pływającego zlokalizowanego na jeziorze 

Wiżajny w miejscowości Wiżajny stanowiącego własność Gminy Wiżajny 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z pomostu pływającego stanowiącego własność Gminy 

Wiżajny, zlokalizowanego na jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Walenty Wałejko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 3894



Załącznik do uchwały Nr VI/45/19 

Rady Gminy Wiżajny 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU ZLOKALIZOWANEGO NA JEZIORZE WIŻAJNY 

W MIEJSCOWOŚCI WIŻAJNY STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY WIŻAJNY 

§ 1. Obszar wodny i teren, na którym umiejscowiony jest pomost jest niestrzeżony, nie jest kąpieliskiem 

ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

§ 2. Właścicielem pomostu jest Gmina Wiżajny, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel./fax. 87 568 80 49,  

e-mail: wizajny@su.home.pl, www.wizajny.pl. 

§ 3. Każda osoba korzystająca z pomostu pływającego ma obowiązek zapoznania się i stosowania 

przepisów niniejszego regulaminu. 

§ 4. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na pomost pływający zapoznała się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. Właściciel pomostu 

nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 

§ 5. Korzystanie z pomostu jest nieodpłatne. 

§ 6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

§ 7. Wszystkie osoby przebywające na pomoście lub w jego okolicy zobowiązane są do: 

1) zachowania ciszy i spokoju, 

2) przestrzegania porządku i czystości, 

3) poszanowania obiektów i urządzeń, 

4) przestrzegania znaków i innych oznaczeń, 

5) kulturalnego zachowania i stosowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. 

§ 8. Zabrania się: 

1) kąpieli w obrębie pomostu, 

2) skakania z pomostów do wody, 

3) wjazdu na pomost na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, motorowerach, motocyklach, 

quadach i innych pojazdach, 

4) wpływania pod konstrukcję pomostu, 

5) przebywania na pomoście podczas silnego falowania i wietrznej pogody, 

6) ingerowania w konstrukcję pomostu, 

7) biegania po pomoście, 

8) rzucania i wleczenia kotwic na pomoście, w jego obrębie oraz z pomostu, 

9) wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz korzystania z pomostu osobom, 

których stan wskazuje na ich spożycie, 

10) palenia wyrobów tytoniowych, 

11) używania otwartego ognia, grillowania, 

12) zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu, w tym nieczystościami organicznymi 

i chemicznymi z jednostek pływających, 

13) wnoszenia i używania substancji brudzących, żrących, szkodliwych dla zdrowia, itp., 
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14) wprowadzania zwierząt, 

15) wchodzenia na lód z pomostu oraz na lód w bliskim otoczeniu pomostu. 

§ 9. Zasady korzystania z pomostu przez wędkarzy: 

1) dopuszcza się wędkowanie z pomostu w dzień i w nocy, 

2) wędkarze nie są osobami uprzywilejowanymi do korzystania z pomostu. 

§ 10. Zasady cumowania jednostek pływających: 

1) jednostki pływające muszą być cumowane za pomocą lin cumowniczych, niedozwolone jest używanie 

kłódek i innych zabezpieczeń uniemożliwiających ewentualną ewakuację, 

2) zabrania się cumowania jednostek pływających, które poprzez swoje gabaryty i właściwości manewrowe 

mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji pomostu, bezpieczeństwa osób przebywających na pomoście 

lub innych jednostek pływających, 

3) pomost nie może być wykorzystywany przez właścicieli jednostek pływających do prowadzenia 

komercyjnej działalności gospodarczej. 

§ 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z pomostu, a sprawy kierowane na drogę postępowania karnego lub cywilnego. 

§ 12. W przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania z pomostu przez użytkowników jednostek 

pływających, podejmowane będą kroki w celu usunięcia jednostki na koszt jej właściciela. 

§ 13.1. Użytkownicy pomostu winni zgłaszać sytuacje niebezpieczne oraz uszkodzenia konstrukcji 

pomostów pod nr tel. 87 568 80 49. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia użytkowników pomostu oraz mienia właściwymi do 

dokonywania zgłoszeń są służby ratownicze pod nr telefonu: 

1) 112 - telefon alarmowy, 

2) 997 - Policja, 

3) 998 - Straż Pożarna, 

4) 999 - Pogotowie Ratunkowe. 
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