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REGULAMIN
ZACHOWAN NAD JEZIORAMI TURAWSKIMI I AKWENAMI WODNYMI

STANOWIACYMI WLASNOSC GMINY TURAWA.

REGULAMIN DOTYCZY WÓD I TERENÓW KOMUNALNYCH PRZYLEGAJACYCH
DO JEZIORA DUZEGO, SREDNIEGO, MALEGO I SREBRNEGO ORAZ
POZOSTALYCH AKWENÓW WODNYCH I REKREACYJNYCH STANOWIACYCH
WLASNOSC KOMUNALNA.

§1.
ZASADY ZACHOWANIA SIE NAD WODA

1. Zabrania sie palenia ognisk na plazach i miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Zabrania sie uzywac mydla i innych srodków myjacych w obrebie zbiorników

wodnych w miejscach do tego nie wyznaczonych.
3. Zabrania sie celowego, umyslnego zasmiecania i niszczenia przyrody.
4. Zabrania sie niszczenia infrastruktury komunalnej.
5. Zabrania sie rozbijania namiotów poza polami namiotowymi i prywatnymi posesjami.
6. Zabrania sie kapieli zwierzat w jeziorach.
7. Zabrania sie chowu zwierzat gospodarskich na terenach komunalnych przylegajacych

do Jeziora Duzego, Sredniego, Malego i Srebrnego z wyjatkiem chowu w celach
rekreacyjnych za zgoda Wójta Gminy Turawa.

§ 2.
ZASADY ZACHOWANIA SIE UZYTKOWNIKÓW WÓD

1. Zabrania sie kapieli w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Zabrania sie spozywania alkoholu w trakcie uzytkowania sprzetu plywajacego

-dotyczy równiez czlonków zalogi.
3. Obowiazkiem organizatorów imprez plywackich jest zapewnienie dyzuru lekarza i co

najmniej dwóch ratowników.
4. Zawody wedkarskie moga odbywac sie tylko vv.wydzielonych do tego miejscach

i oznaczonych sektorach.
5. Zabrania sie celowego, umyslnego zasmiecania i niszczenia przyrody.



§ 3.
ZASADY FUNKCJONOWANIA OSRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

i GASTRONOMICZNO HANDLOWYCH.

1. Cisza nocna obowiazuje od godziny 22:00- 6:00, a w lokalach majacych zezwolenie
na dzialalnosc rozrywkowa od godziny 1:00- 6:00 pod warunkiem odbywania sie
imprezy wewnatrz lokalu.

2. Imprezy plenerowe odbywaja sie na podstawie odpowiedniego zgloszenia.
3. Lokalizacja tablic informacyjnych i reklam na terenach komunalnych wymaga

uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Turawa.

§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZETU PLYWAJACEGO
SLUZACEGO DO SPORTÓW WODNYCH i REKREACJI.

l. Obowiazuje calkowity zakaz uzywania lodzi i skuterów wodnych o napedzie
motorowym na Jeziorze MALYM, SREDNIM i SREBRNYM i pozostalych akwenach
wodnych bedacych wlasnoscia Gminy Turawa.

2. Wlasciciele przystani zobowiazani sa posiadac stosowne zezwolenia zgodne z
obowiazujacymi przepisami w zakresie budowy i prowadzenia tego typu obiektów.

3. Cumowanie i wodowanie jednostek plywajacych dozwolone jest w miejscach do tego
przeznaczonych.

4. Wszystkie lodzie pozostajace w nocy na wodach jezior turawskich stanowiacych
wlasnosc komunalna musza posiadac sygnalizacje w postaci bialej lampy ostrzegawczej
widocznej z kazdej strony, nie dotyczy lodzi zacumowanych w kejach i portach.

5. Osoby korzystajace ze sprzetów plywajacych zobowiazane sa do posiadania
indywidualnego sprzetu asekuracyjnego.

6. Wypozyczalnie sprzety plywajacego zobowiazane sa wyposazyc uzytkowników w
indywidualny sprzet asekuracyjny bedacy w dobrym stanie technicznym i posiadajacy
odpowiednie atesty.

POUCZENIE

Za nie przestrzeganie postanowien niniejszego Regulaminu, stosownie do brzmienia art.
54 Kodeksu Wykroczen, moze zostac nalozona kara grzywny albo kara nagany.

Przewodniczacy
Rady Gminy Turawa
FranciszekMykietów


