
UCHWAŁA NR IX/119/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych 
do Gminy Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do 
Gminy Miasto Kołobrzeg, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/627/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2014 r. Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk 
strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. 
poz. 3380).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr IX/119/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 maja 2019 r.

REGULAMIN KĄPIELISK MORSKICH

§ 1. 1. Kąpieliska na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Miasto 
Kołobrzeg, zwanych w regulaminie kąpieliskami morskimi stanowią ogólnodostępne obiekty 
użyteczności publicznej.

2. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za administrowanie i organizację kąpielisk 
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

§ 2. Kąpieliska morskie czynne są codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00 – 
w sezonie kąpielowym określonym corocznie przez Radę Miasta Kołobrzeg. 

§ 3. Korzystanie z kąpielisk morskich jest bezpłatne.
§ 4. Organizator nie zapewnia opieki dla dzieci. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na 

terenie kąpielisk morskich oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub 
opiekunów).

§ 5. 1. W sezonie kąpielowym korzystanie z kąpielisk morskich odbywa się pod nadzorem 
ratowników.

2. Osoby korzystające z kąpielisk morskich zobowiązane są ściśle stosować się do 
poleceń ratowników.

3. W celu zapewnienia pasa bezpieczeństwa osoby korzystające z kąpielisk morskich, 
zobowiązane są niezwłocznie udostępnić przejazd pojazdom ratowniczym.

4. Grupy zorganizowane zobowiązane są do nawiązania współpracy z ratownikami.
5. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego zobowiązane są do stosowania przepisów 

regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach morskich.
6. Dopuszcza się uprawianie sportów wodnych sprzętowych na terenie kąpielisk morskich 

tylko przy wywieszonej czerwonej fladze  po uzgodnieniu zasad z zespołem ratowników.
7. Leżakowanie dozwolone jest na terenie kąpieliska morskiego z wyjątkiem sektorów 

przeznaczonych do uprawiania sportów wodnych i plażowych oraz wyznaczonych miejsc dla 
ratowników pełniących dyżur.

§ 6. Na terenie kąpielisk morskich obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:
1) flaga biała - kąpiel dozwolona;
2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.

§ 7. Na terenie kąpielisk  morskich zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych w okresie sezonu kąpielowego, 

z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych na Plaży Zachodniej (działka nr 1, obręb nr 1) 
i Plaży Podczele (działka nr 1, obręb 8); zakaz nie dotyczy psów przewodników osób 
niewidomych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na 
smyczy, miejsca wyznaczone są odpowiednio oznakowane oraz wyposażone w podajniki 
z woreczkami;

2) zaśmiecania i ich zanieczyszczania;
3) spożywania alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi;
4) rozpalania ognisk, biwakowania;
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5) wjeżdżania pojazdami;
6) zakłócania spokoju i porządku publicznego.

§ 8. Na terenie kąpielisk morskich zabrania się:
1) przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla umiejących pływać, oznaczonej bojami 

żółtymi;
2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz gdy wywieszona jest czerwona 

flaga;
3) używania do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny 

osobistej;
4) wchodzenia na falochrony i progi zabezpieczające plaże oraz skoków do wody 

z obiektów hydrotechnicznych;
5) kąpieli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
6) korzystania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób;
7) pływania w okolicy progów zabezpieczających znajdujących się pod wodą oraz 

przepływania przez nie wpław, jak i sprzętem pływającym.
§ 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu kąpielisk morskich, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na 
drogę postępowania sądowego.

§ 10. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 11. Wnioski i skargi przyjmuje Dyrektor MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.
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