
UCHWAŁA NR XVI/146/19
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/97/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu korzystania z obiektu stawowego

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Gminy Andrespol uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika do uchwały Nr X/97/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lipca 2019 r. 
w sprawie nadania Regulaminu korzystania z obiektu stawowego, który otrzymuje brzmienie określone w  
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy w Andrespolu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XVI/146/19

Rady Gminy Andrespol

z dnia 11 grudnia 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU STAWOWEGO (POMOSTU PŁYWAJĄCEGO)

1. Obszar wodny i teren na którym umiejscowiono pomost pływający jest niestrzeżony, nie jest 
kąpieliskiem ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.).

2. Właścicielem i administratorem pomostu pływającego jest Gmina Andrespol.

3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pomostu pływającego winny zapoznać się z regulaminem 
i podporządkować jego przepisom oraz zaleceniom obsługi.

4. Zabrania się wnoszenia na pomost pływający pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz 
zaśmiecania i brudzenia terenu pomostu.

5. Zabrania się wjeżdżania na pomost pływający na rowerach, motorowerach, motocyklach, samochodach, 
quadach oraz jazdy po nim na rolkach, hulajnogach i deskorolkach.

6. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na pomoście pływającym wyłącznie pod opieką rodziców lub 
pełnoletniego(ich) opiekuna(ów).

7. Zabrania się:

a. wchodzenia na pomost pływający po zapadnięciu zmroku,

b. skakania z pomostu pływającego do wody,

c. wpływania pod konstrukcje pomostu pływającego,

d. biegania po pomoście pływającym,

f. siadania i stawania na barierkach pomostu pływającego,

g. zakłócania porządku na pomoście pływającym i w jego otoczeniu,

h. zanieczyszczania wody wokół pomostu pływającego, samego pomostu pływającego i terenu wokół 
pomostu,

i. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

j. używania na powierzchni pomostu pływającego ostrych narzędzi,

k. wchodzenia na pomost pływający w obuwiu mogącym uszkodzić jego powierzchnię (tj. szpilki, łyżwy 
itp. ),

l. używania otwartego ognia na pomoście pływającym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

m. wnoszeniem na pomost substancji lub materiałów mogących go zanieczyścić,

n. ingerowania w konstrukcję pomostu i naruszania tej konstrukcji.

8. Obowiązuje zakaz wędkarstwa z pomostu pływającego: zabrania się wędkowania z pomostu 
pływającego całkowicie i przez cały rok kalendarzowy.

9. Osoby naruszające obowiązujący porządek lub przepisy niniejszego regulaminu ponosić będą 
odpowiedzialność prawna na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

10. Uprasza się o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Andrespolu lub do Policji informacji o sytuacjach 
potencjalnie niebezpiecznych dotyczących zachowania użytkowników, widocznych uszkodzeniach konstrukcji 
pomostu, itp. – Policja tel. 42 213 20 07.

11. Telefony alarmowe:

- Policja 997

- Straż Pożarna 998
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- Pogotowie Ratunkowe 999

- telefon alarmowy 112

12. Skargi, wnioski oraz uwagi należy kierować do Urzędu Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-
020 Andrespol, tel. 42 213 24 40.

Id: D30B6567-F802-45F5-896A-C181633E222F. Podpisany Strona 2




