
 

 

UCHWAŁA NR LIV/364/18 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasady korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Gminy Przemęt 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zasady korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Gminy 

Przemęt w miejscowości Osłonin w formie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Przemęt 

(-) Jerzy Dominiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2018 r.

Poz. 5311



Załącznik do uchwały Nr LIV/364/18 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Regulamin miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Osłoninie 

1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest ogólnodostępne. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w trakcie sezonu kąpielowego 

określonego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w godzinach od 10.00 - 18.00, gdy 

wywieszona jest biała flaga. 

3. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

4. Ratownicy noszą ubiór z napisem Ratownik Wodny. 

5. Osoby korzystające z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle 

stosować się do zaleceń ratowników. 

6. Osobom znajdującym się na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zabrania się: 

a) popychania i wrzucania innych osób do wody oraz skakania z pomostów, 

b) leżakowania i biegania po pomostach, 

c) przebywania na terenie stanowiska ratowniczego, 

d) grillowania na plaży, a szczególnie na pomostach. 

7. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, mają obowiązek zgłoszenia pobytu zorganizowanej 

grupy na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz podporządkowania się poleceniom 

ratowników. 
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