
UCHWAŁA NR XI/71/15
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 
10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec 
Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/90/99 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30.06.1999 r. w sprawie zasad 
i trybu korzystania z gminnych terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych nad Zalewem Nakło-Chechło.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jerzy Siwy

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 3212



Załącznik do Uchwały Nr XI/71/15

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 28 maja 2015 r.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło

1. Ośrodek Wypoczynkowy Zalew Nakło-Chechło zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem ogólnie 
dostępnym służącym do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów, zarządzanym przez Gminę Świerklaniec.

2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 
bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W okresie letnim na terenie Ośrodka znajdują się wyznaczone obszary wodne ( w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywajacych na obszarach wodnych) w postaci 
zorganizowanych, odpowiednio oznaczonych i zabezpieczonych kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli - zwanymi dalej kapieliskami strzeżonymi.

4. Kąpiel w miejscach poza kąpieliskami strzeżonymi jest niebezpieczna i odbywa się na wyłączną 
odpowiedzialność osób kąpiących.

5. Na terenie Ośrodka zabrania się:

a) wchodzenia do wody wbrew zakazom,

b) zakłócania wypoczynku i stwarzania zagrożenia innym osobom, a w szczególności poprzez popychanie lub 
wrzucanie innych osób do wody, szybką, niebezpieczna jazdę pojazdami mechanicznymi 
i niemechanicznymi, głośnego słuchania muzyki lub innego zachowania, które może stać sie uciążliwe dla 
wypoczywających,

c) przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpielisk strzeżonych i plaż piaszczystych,

d) kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym i  pozostawiania ich odchodów,

e) palenia ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

f) zanieczyszczania terenu, wycinania drzew, krzewów i gałęzi,

g) używania w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych,

h) poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to 
w szczególności używania motorowerów, motocykli i quadów w rejonie skarp, piaszczystych plaż oraz 
terenów zielonych,

i) rozstawiania namiotów oraz ustawiania przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonym do 
biwakowania,

j) wstępu na wyspę,

k) wykonywania skoków do wody z pomostów oraz wychodzenia ze sprzętu pływającego poza rejonem 
przybrzeżnym,

l) korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy powyżej 
4 KM, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy 
powyżej 4 KM uprawnione są:

a) WOPR,

b) Policja,

c) Straż Pożarna,

d) Straż Rybacka,
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e) służby zarządzajacego obiektem,

f) inne podmioty na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez zarządzającego obiektem.

7. Zasady odpłatności za wjazd i korzystanie z infrastruktury Ośrodka regulują odrębne przepisy w tym 
Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec.

8. Wjazd i poruszanie się samochodami i innymi pojazdami silnikowymi na terenie Ośrodka po tzw. 
koronie i drogach leśnych może się odbywać jedynie za zezwoleniem wydanym przez zarządzajacego obiektem 
lub przez Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec.

9. Parkowanie pojazdów może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby 
porządkowe zarządzającego.

10. Wędkowanie odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi na terenie Ośrodka zasadami 
regulowanymi odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez zarzadzającego obiektem.

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

12. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę poprzez 
użycie smyczy oraz kagańca.

13. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie na podstawie zezwolenia 
zarządzającego obiektem.

14. Osoby przebywajace na terenie Ośrodka zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom 
zarzadzajacego, służb porządkowych i ratowniczych oraz przestrzegania postanowień zawartych w odrebnych 
przepisach zatwierdzonych przez zarzadzajacego obiektem.
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