
                                         KĄPIELISKO SŁONECZNA PLAŻA                                         
 

Regulamin korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w 

granicach administracyjnych Gminy Rudzieniec  

 

§ 1 

 1.Regulamin określający zasady korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Rudzieniec. 

2. Plażę, kąpieliska strzeżone oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli stanowią ogólnodostępne obiekty użyteczności publicznej. 

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za administrowanie plażami, organizacją kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.  

§ 2 

W sezonie kąpielowym kąpieliska strzeżone oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli czynne są w godzinach od 10:00 do 18:00. 

§ 3 

Korzystanie z plaż oraz  miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest bezpłatne. 

§ 4 

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli tylko pod opieką osoby dorosłej ( rodziców lub opiekunów ). 

§ 5 

1. W sezonie kąpielowym korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli odbywa się pod nadzorem ratowników. 

2. Osoby korzystające z kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 

§ 6 

Sygnalizacja flagowa obowiązuje na terenie kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli: 

1) flaga biała - kąpiel dozwolona, 

2) flaga czerwona - zakaz kąpieli. 

§ 7 

Na terenie plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zabrania się: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych w sezonie kąpielowym, zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i psów asystujących osobą niepełnosprawnym   

jeżeli są one trzymane na smyczy, 

2) zaśmiecania i ich zanieczyszczania, 

3) spożywania alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi, 

4) rozpalania ognisk, rozbijania namiotów oraz grillowania poza miejscami  do tego wyznaczonymi 

5) wjeżdżania pojazdami na teren plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

6) zakłócania spokoju i porządku publicznego 

7) palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami. 

§ 8  

1. Na terenie kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zabrania się: 

1) przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla umiejących i nieumiejących pływać, oznaczonej bojkami czerwonymi lub żółtymi, 

2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga, 

3) używania do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej, 

4) wchodzenia na urządzenia zabezpieczające plażę (np. wież ratowniczych, pomostów itp.) oraz skoków do wody z obiektów hydrotechnicznych, 

5) kąpieli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

 6) korzystania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.  

Podstawa prawna 

Uchwała Rady Gminy NR LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018r opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl poz. 3759 z dnia 6 czerwca 2018r.  


