
Projekt

z dnia  4 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” W Krapkowicach  Otmęcie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach Otmęcie stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej  

w Krapkowicach nr XXVI/       /2014 

z dnia 23 kwietnia 2014 roku 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AKWENU „GOLD” W KRAPKOWCIACH OTMĘCIE 

 

§ 1 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o akwenie rozumie się przez to teren, na którym usytuowany jest 

zbiornik wodny wraz z przyległym terenem na którym znajdują się ścieżka pieszo- rowerowa, 

las, parkingi oraz wszelkie obiekty budowlane, które usytuowane są w pobliżu zbiornika 

wodnego. 

§ 2 

 

Osoby korzystające z akwenu zobowiązane są utrzymania czystości. 

 

§ 3 

 

Na terenie akwenu „GOLD” zabrania się: 

 

1) kąpieli, 

2) mycia i kąpania zwierząt, 

3) mycia pojazdów i wszelkiego rodzaju sprzętu, 

4) używania sprzętu pływającego o napędzie silnikowym (spalinowym i elektrycznym) 

(nie dotyczy WOPR, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Rybackiej i Leśnej), 

5) wędkowania ze sprzętu pływającego, 

6) nurkowania przy użyciu sprzętu służącego do oddychania pod wodą, 

7) parkowania samochodów  i innych pojazdów silnikowych w odległości mniejszej niż 3 

metry od linii brzegowej (jeżeli w odległości 10 metrów od miejsca pobytu znajduje się 

parking to wszelkie pojazdy winne być tam parkowane), 

8) wjazdu i poruszania się n/w pojazdami: 

a) quadami 

b) samochodami o masie powyżej 3,5 tony 

c) ciągników 

d) pojazdów gąsienicowych 

 

9) pobierania wody (nie dotyczy pobierania wody do celów gaśniczych), 

10) biwakowania i rozbijania namiotów osobom nieuprawiającym wędkarstwo (nie 

dotyczy rodzin i osób towarzyszących wędkarzowi).            

 

§ 4 

 

Każda osoba znajdująca się na terenie akwenu zobowiązania jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,

· Art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 594 z 2013 roku
tekst jednolity ze zmianami)

Art. 40. 2. Na podstawie niniejsze ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

4)zasad i tryby korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

· Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 594 z 2013 roku tekst
jednolity ze zmianami)

Art. 41.1.Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwa ły.

2) uzasadnieniefaktyczne,w tym cele jakiemają byś osiągnięte,

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu pismem z dnia 10.02.2014 roku zwrócił
się o uchwalenie Regulaminu korzystania z dzierżawionego Akwenu „GOLD” w Krapkowicach
Otmęcie. Treść Regulaminu została zatwierdzona Uchwałą nr 49/Prezydium/2013 Prezydium
Zarządu Okręgu PZW z siedzibąw Opolu z dnia 08/07/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu
stawu GOLD w Krapkowicach.Wobec powyższego zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

3) wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,

WydziałGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, WydziałGospodarki Komunalnej i
Inwestycji.

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

-/-

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

-/-

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnicy:WydziałGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, WydziałGospodarki
Komunalneji Inwestycji.
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