
UCHWALA NR 2091XXVJ2021 
. RADY GII1INY NOW!: MJASTO 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyj~ia ReguJamiDu lutpieliska ZaJew Nowomiejski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt \5, art. 40 . ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 
o samor24dzie gminnym (tekst jednolity - Oz. u. z 2020 r. poz. 713 z p6in. zm.), Rada Ominy Nowe Miasto 
uchwala CO nastl(puje: 

§ 1. Przyjmuje siy Regulamin lu)pieliska - "Zalew Nowomiejski " . w brzmieniu stanowillcym 
zal!Jcznik do ucbwaly. 

§ 2. Regulamin podaje sj~ do publicznej infonnacji poprzez zamieszczenie na tablicy ogtoszen l1a obszarze 
k'lpieiiska - "Zalew Nowomiejski". 

§ 3. Wykonanie Uchwaty powierza siy W6jtowi Omioy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala wchodzi w tycie po uptywie 14 dnl od dni s jej ogloszenia w Dzienni.ku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

!'. lACY 

U;h~'Y 
fl.. «(, III r 

http:Dzienni.ku


Zat<}cznik do uchwaly Nr 209/XXV/2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 9 czerwca 2021 roku 

Regulamin ~pieliska .,LIlew Nowomiejski" 

I. Regulamin niniejszy okrd la zasady i tryb korzystania l. kClpieijska " Zalew Nowomiejski", zwanego 
dalej k'lpieliskiem. 

2. KClpielisko jest strzetone przcz ratownik6w cOOziennie w okresie od 2S czerwca 2021 roku do 
31 sierpnia 2021 roku w godzioaeh od 10:00 do 18:00. 

3. Warunkiem korzystania z k'lpie li skajest zapoznanie siy z niniejszym regulaminem. 

4. Ka:icla osoba przebywaj QC8 na kQpie lisku jest zobowi~na przestrzegac niniejszy regulamin omz 
bezwzglc;dnie stosowac siy do polecen ratownikow. 

5.0 dopuszcl.eniu lub mazie kClpieli decyduje ratownik sygnalizujllc za pomoc~ flagi wywiesl.onej na 
maszcie : 

a) flaga biala - oznacza l.e:~wo lenie oa k4piel w ramach regulaminu i granic kllpieliska, 


b) Oaga czerwona - zakaz kClp ie li, dytur srutb ratowniczych, 


c) brak flagi - k~pielisko nieczynne, zakaz klJpieli, brak sMb ratowniczych. 


6. Ratownicy dozorujQ wylQczn ie teren przeznacl.ony do k!lpieli owaczony: 

a) bojami cl.erwonymi - dla nieumiejfJcych ptywac, 

b) bojami z6hymi - dla umiej'lcych plywac. 

7. Dzieci do lat 7 mogf} przebywac na tereoie kllPie liska wytqcmie pod opiekCl rodzicow lub pdnoletniego 
opiekuna. Zabrania siy pozostawiania oa terenie kq.pieliska dl.ieci bel. nadzoru. 

8. Osoba korzystaj~ca z kqpieliska zobowiQL1na jest do zachowania niezbc;dnych zasad bezpieczenstWa 
w kontekscie trwaj~cej epidemii SARS-CoV-2. Nie wolno korzystac z k~plelisk8 w przypadku przebywania na 
kwarantannie/izolacji. 

9. Osobom znajdujq.cym s iy na terenie kfJpleliska oie woloo ; 

- przekraczac granicy strefy wyznacl.onej bojami oraz wchodzic do wOOy wbrew zakazowi ratownika oraz 
w czasle gdy wywieszona jest naga cl.erwona, 

- ni szczyc wyposaZenia k~pieliska. 

- wchodzic na wyznaczone stanowisko ratownicl.e, 

- zakt6cac wypoczynku I kq.pieli innych os6b, a w szczeg6lnoSci : zakl6cac spokoj u, wrwcac i popycbac inne 
osoby do wody, jeidzic rowerami po platy, skakac z pomostu, 

- Wl"2.ucac do wody jak ichkolwiek przedmiot6w, zanieczyszczac terenu k~pieliska omz uzywac myd!a, 
szamponow i innych Srodk6w chemicznych podczas k(j.pieli 

10. Na terenie k'lpieliska obowi!}ZUje zakaz wnosl.enia i spoiywania alkoholu oraz zakaz kq.pania siy 
osobom nietrz.eiwym lub po za:i.ycju srodkow odurzajlJcych. 

11. Zakazuje siy wprowad18nia ps6w or3Z innych zwierzllt domowych na teren kllpieliska. Zakaz 
wprowadzania ps6w nie dotyczy os6b korzystaj~cych z psow przewodnik6w. 

12. Zakaz rol.palao ia grilli j ogoisk oa tereoie k4pieliska. 

13. Organizator k'lpieliska oie odpowiada za przedmiory wartosciowe pozostawione oa terenie qpieliska. 

14.0soby niszcz<lCe wyposazenie IaJpieliska ponoSZll petn'l odpowiedl.ialnost materialn(j. za W}'1"14dzone 
sl.kody. Za osoby niepeinoletnie odpowiedzialoosc materialn., ponoszq ich prawni opiekunowie. 

15. 0 rganizator k4pieliska nie odpowiada za wypadk i i zdarzenia wynikle z nieprzestrl.egan ia pnepis6w 
niniejszego regulaminu. 



J6. Osoby przebywaj1lce na terenie k1lpieliska naruszaj'lce por-z..qdek publiczny stwanaj<ice zagrotenie dis 
innych os6b przebywaj<lcych na terenie lutpieli ska a tak.ie osoby niestosujllce sift do przep is6w niniejszego 
regulwninu ~11 usuwane z terenu k'lpieliska, niezaletnie ad ewentualnego skierowania sprawy na drog~ 
post~powania kamego i cywi lnego. 

17. Skargi i wnioski naleiy skladac na pismie w Ut"lftdzie Gm iny w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8, 
09·120 Nowe Miaslo od pon iedziaiku do pilltku w godzinach 8 !!Q - 16!lQ 

18. Telefony alannowe: 


. Policja - 997 


- SImi: POi.ama - 998 


- Pogotowie Ratunkowe . 999 


- telefon alarmowy - 112 




• 

Uusadoienie 

Na podstawie art , 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samoT'Uldzie gminnym 
(tekst jednolity4 Oz. U. z 2020 r. poz. 713 z pOi.n. zm.) organ)' gminy Iflogll wydawac akty prawa 
miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt6w i ul'"Uldzen uiytecznosci publicznej. 

W zwi¢u z organizacj~ k~pieliska Zalew Nowomi_ejs~i niez1j~ne jest uregulowanie prawne zasad 
i trybu korzystania z przedmiolowego miejsca. . 


