
UCHWALA NR XLVII/289/2018
RADY GMINV WIELGIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie bezpiecznego korzystania z obszarow wodnych w gminie Wielgie przez osoby przebywajqce na
tych obszarach

Na podstawie art 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie gmlnnym (Dz. U z 2018r poz 994, zm
poz. 1000) Rada Gminy Wielgie uchwaia co nast^puje:

§ 1. Na terenie gminy Wielgie na obszarach wodnych wprowadza si? zakaz u^wania jednostek plywajqcych
nap?dzanych silnikami spalinowymi za wyj^tkiem WOPR-u, stra^ poiamej oraz policji tj. jednostek czuwajqcych
nad bezpieczehstwem b^dz prowadz^cych dwiczenia.

§ 2. Na wyznaczonym obszarze wodnym tJ. k^pielisku b^dz miejscu wykor^stywanym do kqpieli, jego
Zarzqdzaj^y ma obowi^ek sporz^dzic i udost?pni6 w ogolnie dost?pnym miejscu Regulamin okre^laj^cy zasady
korzystania z takiego miejsca i ograniczenia w korzystaniu z takiego miejsca.

§ 3. Na obszarach wodnych gminy Wielgie zabrania si?:

a) wprowadzania psow i innych zwierz^t do akwendw wodnych zwyj^tkiem psdw przewodnikdw osob
niepehiosprawnych,

b)wpiywania na teren miejsc wyznaczonych oraz okazjonalnie wykorzystywanych do kqpieli wszelkimi
jednostkami plywajqcymi,

c) poruszania si? pojazdami samochodowymi, pojazdami typu quad, motocyklami, ciqgnikami i maszynami
rolniczymi bez uzasadnionej koniecznosci w odlegio^ci mniejszej nii 50 m od lustra wody oraz parkowania
takimi pojazdami za wyjqtkiem policji, stra^ pozamej, slu2b ratunkowych oraz innych stuzb wykonujqcych
obowiqzki zawodowe. Powyfezy zapis nie dotyczy rdwnie^ prowadzenia upraw rolniczych i robdt lesnych,

d) uszkadzania lub niszczenia urzqdzeh wodnych.

§ 4. Skargi i wnioski dotyczqce korzystania z obszardw wodnych naleiy zglaszad do Urz?du Gminy Wielgie,
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, tel. 54-289-83-80.

§ 5. Spos6b powiadamiania o wypadkach - numery alannowe:

a) 997 - Policja,

b) 998 - Straz Po^rna,

c) 999 - Pogotowie Ratunkowe,

d) 112 - Telefon Alarmowy.

§ 6. Nalezy bezzwtocznie informowad odpowiednie stuzby ratownicze lub podmioty o zaistnialym wypadku,
zagrozeniu lub zagini?ciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogqcych mied wpiyw na
bezpieczehstwo osob.

§ 7. Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Wielgie.
S 8 Uchwaia podlega ogloszeniu w sposdb zwyczajowo pr^j?ty w gminie Wielgie - na stronie bip gminy

Wielgie, stronie intemetowej gminy Wielgie, tablicy ogtoszeh urz?du gminy Wielgie itablicach ogioszen
w solectwach gminy Wielgie.
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§ 9. Uchwata wchodzi w ̂cie po cztemastu dniach od ogioszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorsklego.

Przewodnicz^cy Rady Gminy
Wielgie

Halina Sz^pka
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UZASADNIENIE

Poclj?cie przedWadanego projektu Uchwaty jest konieczne dla ochrony zycia i zdrowia osob
przebywaj^cych na obszarach wodnych w gminie Wielgie.

Wynika tez z potrzeby zapewnienia porz^dku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego na
obszarach wodnych.

W gminie Wielgie odnotowywany jest zwi?kszaj^cy si? ruch turystyczno - wypoczynkowy,
w szczegolnosci w weekendy. Jednoczesnie wzrasta liezba zachowan odbiegaj^cych od
powszechnie przyj?tych norm post?powania.

Szczegolnym zagrozeniem stato si? masowe uzywanie Jednostek ptywaj^cych z nap?dem
spalinowym. Obszary wodne w gminie Wielgie, chociaz atrakcyjne, to s? zbyt mate do masowego
uZywania takich jednostek. Stwarzaj^ one realne zagrozenie dla innych osob przebywaj^cych na
obszarach wodnych, wptywaj, tez na zwi?kszenie zanieczyszczenia srodowiska (spaliny, hatas).

Wyst?pujii rowniez inne formy zachowan, prowadz?ce do zanieczyszczama. a nawet
dewastacji obszarow wodnych i ich bezposredniego otoczenia.

W zwi^ku z powyZszym konieczny jest akt prawa miejscowego, ktory umoZliwi skuteczne
reagowanie wtasciwych stuZb na tego typu zachowania i wptynie na podniesienie bezpieczenstwa
oraz spokoju i porz^dku na akwenach wodnych.

Ponadto zakres regulowany przez projekt uchwaty Rady Gminy Wielgie me jest
reguiowany aktami prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

Powyzsze uzasadnia przyj?cie proponowanej uchwaty.

Przewodnicz^cy Rady Gminy

Halina Sztypka


