
UCHWAŁA NR XXXV/331/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu gminnego terenu rekreacyjnego w Gudowie 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) Rada Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim,uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin gminnego terenu rekreacyjnego w Gudowie" określający 
zasady i tryb korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej położonych 
na wydzielonym terenie działki Nr 282/4 obręb Gudowo, stanowiących własność gminy 
Drawsko Pomorskie, w następującym brzmieniu: 

Regulamin gminnego terenu rekreacyjnego w Gudowie 

1. Korzystanie z terenu rekreacyjnego jest nieodpłatne. 

2. Przebywanie na terenie rekreacyjnym dozwolone jest przez cały rok w godzinach 
od 06.00 do 22.00. 

3. Kąpanie się w wodach jeziora Lubie bezpośrednio przyległych do terenu rekreacyjnego 
może odbywać się na wyłączną odpowiedzialność osób kąpiących się, gdyż wody 
te nie są kąpieliskiem, ani miejscem wykorzystywanym do kąpieli. 

4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie rekreacyjnym wyłącznie pod 
opieką osób dorosłych. 

5. Zabrania się wstępu na teren rekreacyjny osobom, których stan wskazuje na spożycie 
alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu. 

6. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz: 

1) leżakowania na pomoście i biegania po pomoście, 

2) grillowania i rozpalania ognisk, 

3) mycia samochodów, przyczep lub przyczep campingowych, łodzi itp., 

4) niszczenia urządzeń, wyposażenia i sprzętu, 

5) zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom, 

6) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, 

8) biwakowania i wędkowania, 

9) poruszania się pojazdami oraz ich parkowania. 
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7. Zakaz poruszania się pojazdami nie dotyczy pojazdów na czas wodowania łodzi. 

8. Zamiar zwodowania łodzi należy uzgodnić z opiekunem terenu rekreacyjnego 
w Gudowie. Nr telefonu kontaktowego do opiekuna znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

9. Zabrania sie cumowania łodzi przy pomoście na dłużej niż 2 godziny. 

10. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z gminnego terenu rekreacyjnego należy 
zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko 
Pomorskie, tel. 94 363 34 85, e-mail: drawsko@post.pl. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Zadanie pn: "Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie" jest współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Powstały obiekt jest obiektem użyteczności publicznej, dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu należy ustalić zasady i tryb korzystania z tego obiektu. 
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