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UCHWAŁA NR XXVIII/216/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin porządkowy kąpieliska „Glinianki”, w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§ 2. Regulamin podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na tablicach, na obszarze
kąpieliska „Glinianki”.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXVII/773/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Glinianki” w miejscowości Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego,
poz. 4148).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
(-) Dominik Michalak
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/216/20
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 maja 2020 r.
Regulamin porządkowy kąpieliska „GLINIANKI”
1. Kąpielisko jest obiektem Gminy Mosina.
2. Administratorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
3. Kąpielisko jest czynne w okresie sezonu określonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie codziennie
w godzinach 10.00-18.00.
4. Korzystanie z kąpieliska poza okresem kąpielowym jest zabronione.
5. Korzystanie z kąpieliska, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne.
6. Administrator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione
bez opieki.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Zabrania się:
1) wstępu na teren kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu;
2) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków
odurzających na terenie kąpieliska;
3) palenia tytoniu i e-papierosów;
4) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
5) rozpalania grilla oraz ogniska.
9. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
10. Na terenie kąpieliska zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi, a w szczególności quadami,
samochodami, motocyklami, motorowerami itp.
11. Na terenie całego zbiornika obowiązuje zakaz pływania skuterami i łodziami motorowymi,
z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych. Dopuszcza się możliwości wjazdu na teren kąpieliska
służbom porządkowym.
12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem stref wydzielonych liną
z chorągiewkami.
13. Ratownikami są osoby noszące czerwone spodenki i koszulki z napisem RATOWNIK oraz logiem
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, do którego przynależą.
14. Osoby przebywające na terenie kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników oraz
służb porządkowych (Policja, Straż Miejska, Straż Parku, Straż Pożarna itd.).
15. Kąpiel dozwolona jest w czasie godzin otwarcia kąpieliska.
16. Na kąpielisku obowiązują następujące sygnały flagowe:
1) flaga biała - kąpiel dozwolona,
2) flaga czerwona - kąpiel zabroniona,
3) brak flagi - kąpielisko nieczynne.
17. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
1) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi (głębokość do 1,20 m), jeśli nie umieją pływać;
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2) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi (głębokość do 4 m);
3) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
4) przekraczać granicy stref oznakowanych liną z chorągiewkami;
5) zakłócać wypoczynku innych osób, popychać i wrzucać do wody;
6) wchodzić na wieże i łodzie ratownicze;
7) pływać na pontonach, materacach i innym sprzęcie pneumatycznym pływającym;
8) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli;
9) wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych oraz ich kąpieli. Postanowienie o zakazie wstępu
nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym;
10) łowić ryb;
11) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska;
12) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska;
13) zanieczyszczać wody, używać środków piorących i higieny osobistej.
18. Grupy zorganizowane zgłaszają swoją obecność u ratownika.
19. Udostępnianie terenu kąpieliska w celu zorganizowania imprez odbywa się po wcześniejszym
uzgodnieniu warunków korzystania z obiektu, z Administratorem.
20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
kąpieliska.
21. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
22. Skargi i wnioski należy składać pisemnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna
1 w godzinach pracy Ośrodka.
23. W przypadku stwierdzenia zdarzeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem należy skontaktować się
z służbami porządkowymi.
Telefony alarmowe:
Policja tel. 997
Straż Miejska w Mosinie tel. 501467312
Straż pożarna tel. 998
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)
24. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie przepisów na zasadach
określonych w Kodeksie wykroczeń.

