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UCHWAŁA Nr VIII/54/2007
Rady Gminy Manowo

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie regulaminu k ąpieliska i pla ży w Rosnowie.

(Szczecin, dnia 16 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy Manowo uchwala regulamin kąpieliska i plaży w Rosnowie:

§ 1. 1. Kąpielisko i plaża jest obiektem Gminy Manowo.
2. Kąpielisko  i  plaża  w okresie  od  30  czerwca  do  31  sierpnia  czynne  są  codziennie  w 

godzinach od 10.00 do 18.00.
3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
4. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie 

pod opieką osób dorosłych.
5. Zabrania  się  wstępu  osobom,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  oraz 

sprzedaży,  podawania, wnoszenia i  spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska i 
plaży.

6. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska i plaży.
7. W sezonie, o którym mowa w ust. 2, korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem 

ratowników.
8. Ratownicy  noszą  ubiór  w  kolorze  pomarańczowym  z  emblematem  WOPR  i  czapkę 

ratownika.
9. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży obowiązane są ściśle stosować się do poleceń 

ratowników.
10. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a 

w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
11. Obszar kąpieliska i plaży zostanie określony odpowiednimi znakami.

§ 2. Osobom przebywającym na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:
1) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami, jeżeli nie umieją pływać;
2) wchodzić  do wody wbrew zakazowi  ratownika  oraz w czasie,  w którym wywieszona jest 

czerwona flaga;
3) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska i plaży;
4) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

- zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
- wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody,
- leżakować i biegać po pomostach,
- zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska i plaży,
- wprowadzać psów i innych zwierząt na teren kąpieliska i plaży,
- wjeżdżać pojazdami;

5) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 
terenu  kąpieliska  i  plaży,  niezależnie  od  ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę 
postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) osoby  niszczące  i  uszkadzające  sprzęt  lub  urządzenia  kąpieliska  i  plaży  ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


