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Poz. 1475
UCHWAŁA NR XXX/224/2021
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego – ZEK
Radymno oraz plaży miejskiej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin określający zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego – ZEK Radymno
oraz plaży miejskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Radymna
Andrzej Pacek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–2–

Poz. 1475

Załącznik do uchwały Nr XXX/224/2021
Rady Miasta Radymna
z dnia 25 marca 2021 r.

Regulamin Kąpieliska Miejskiego – ZEK Radymno oraz plaży miejskiej.
§1.1. Kąpielisko Miejskie – ZEK Radymno przy ul. Budowlanych – zwane dalej Kąpieliskiem,
obejmuje swoim zasięgiem wyznaczony teren wody przeznaczony do kąpieli oraz zielone
tereny przyległe wraz z urządzeniami rekreacyjnymi stanowiącymi własność Miasta Radymna.
2. Kąpielisko jest prowadzone przez Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
i stanowi ogólnodostępny obiekt użyteczności publicznej.
§2.1. W sezonie letnim, w okresie funkcjonowania Kąpieliska jest ono strzeżone codziennie
w godz. od 10 do godz. 19, a jego granice w wodzie oznaczone są pływającymi kolorowymi
bojami i liniami torowymi:
1) boje i liny torowe czerwone – do 1,20 m głębokości wody – dla osób nieumiejących pływać,
2) boje i liny torowe żółte do 4,00 m głębokości wody – dla osób umiejących pływać,
3) brodziki dla dzieci – wydzielone miejsce o głębokości do 40 cm. Ograniczone siatką i linią
z bojami koloru białego.
2. O dopuszczeniu lub zakazie kąpania się decyduje ratownik sygnalizując flagą informacyjną
na maszcie:
1) kolor biały – kąpiel dozwolona,
2) kolor czerwony – zakaz kąpieli,
3) brak flagi – brak dyżuru ratowniczego.
3. Ratownicy posługują się również sygnałem dźwiękowym:
1) dwa krótkie gwizdki – upomnienie osób łamiących podstawowe zasady bezpieczeństwa
lub poinformowanie innego ratownika o konieczności interwencji,
2) trzy gwizdki – akcja ratownicza.
§3. 1.Osoby korzystające z Kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się
do poleceń i zarządzeń ratowników.
2. Osobom znajdującym się na terenie Kąpieliska oraz plaży miejskiej zabrania się:
1) przekraczania stref oznaczonych bojami i kolorowymi liniami torowymi,
2) wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie gdy wywieszona jest
na maszcie flaga czerwona,
3) kąpania się oraz przebywania na terenie Kąpieliska w stanie po spożyciu napojów
alkoholowych lub innych środków odurzających,
4) niszczenia urządzeń i sprzętów jak również zanieczyszczania terenów przyległych,
5) zakłócania spokoju wypoczywającym (głośna muzyka, nieobyczajne zachowania itp.)
oraz narażania innych osób na jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
6) grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
7) parkowania pojazdów mechanicznych, mycia pojazdów oraz wjeżdżania pojazdami
mechanicznymi,
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8) zaśmiecania terenu plaży,
9) wprowadzania i kąpania zwierząt,
10) używania do kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
11) popychania i wrzucania do wody innych osób.
§4.1. Korzystający z wypoczynku na terenie Kąpieliska i plaży miejskiej są zobowiązani
do korzystania z terenu i urządzeń dostępnych na tym terenie zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W przypadku korzystania z kąpieliska poza godzinami jego otwarcia użytkownicy ponoszą
odpowiedzialność za swoje postępowanie we własnym zakresie i na własne ryzyko.
§5. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kąpieliska można zgłaszać ratownikom lub
Burmistrzowi Miasta Radymna.

