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RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 
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w sprawie zmiany uchwały Nr XXIl/222/2016 Rady Miejskiej w Opo~~ii·:e- ·z. dnia.„„.„„„ ·· 
30 czen\1ca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wo nego 

położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego 

Na podstawie art 40 ust 2 pkt 4 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie korzystania ze zbiornika wodnego w Opocznie przy ul. 17- go Stycznia, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
30 czerwca 2016 roku uchyla się pkt 20. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



UCHWAŁA NR XXII/222/2016 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Regulamin korzystania ze zbiornika wodnego w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia" 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego . 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/222/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

Regulamin korzystania ze zbiornika wodnego w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia 

l. Zbiornik wodny zlokalizowany przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie jest obiektem ogólnie dostępnym i służy 
do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji. 

2. Zbiornik wodny wraz z przyległymi terenami jest własnością Gminy Opoczno. Nadzór i administracja oraz 
utrzymanie techniczne należy do Gminy Opoczno. 

3. Przebywanie na terenie obiektu zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, 
a w szczególności do przestrzegania: 

1) regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli; 

2) przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego; 

3) przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach śródlądowych; 

4) przepisów kodeksu drogowego; 

5) przepisów o bezpieczel'lstwie imprez masowych. 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

5. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem administratora. 

6. Kąpiel w zbiorniku jest dozwolona wyłącznie w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

7. Na terenie zbiornika wodnego dozwolone jest korzystanie ze sprzętu pływającego bez napędu motorowego. 

8. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie motorowych uprawnione są następujące służby: 

1) WOPR; 

2) Policja; 

3) Straż Pożarna; 

4) Straż Rybacka. 

9. Zabrania się kąpania w zbiorniku zwierząt domowych i gospodarskich za wyjątkiem psów ratowniczych. 

I O. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi w szczególności używania motorowerów, motocykli, 
quadów i samochodów terenowych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb techniczych i służb 
dbających o utrzymanie czystości. 

11. Zabrania się biwakowania poprzez rozstawianie namiotów oraz ustawianie przyczep kempingowych poza 
obszarem wyznaczonego pola biwakowego. 

12. Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania zbiornika oraz terenów przyległych. 

13. Zabrania się niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu. 

14. Zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzet'l hydrologicznych mających wpływ na prawidłową 

eksploatację zbiornika. 

15. Zabrania się wędkowania ze sprzętu pływającego. 

16. Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest tylko z wyznaczonych do tego stanowisk wędkarskich. Po 
zakol'lczeniu wędkowania obowiązkowe jest uporządkowanie stanowiska wędkarskiego. 

17. Osoby wędkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego. 
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18. Zabrania się patroszenia ryb na terenie obiektu. 

19. Organizowanie zawodów wędkarskich na zbiorniku dozwolone jest po uprzednim ich zgłoszeniu 
uzyskaniu pisemnej zgody od administratora obiektu. 

20. Przy wędkowaniu nie dopuszcza się stosowania zanęt. 

21. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z akceptacją zasad wynikających z niniejszego regulaminu. 

22. Za przedmioty waiiościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie zbiornika wodnego Gmina Opoczno 
nie ponosi odpowiedzialności. 

23 . Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu 
oraz podlegają odpowiedzialności karnej za naruszenie porządku publicznego. 

24. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia techniczne ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. 

25. Szczegółowe zasady korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli określa odrębny regulamin. 
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