
REGULAMIN ZBIORNIKA WODNEGO „ŁYSINA” 
Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr VII/1/2016 z dnia 30.06.2016r. 

 
§ 1. Zbiornik wodny „Łysina” jest dobrem wszystkich mieszkańców gminy. 
§ 2. Zbiornik wodny „Łysina” jest terenem ogólnodostępnym przeznaczonym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla sportowego 
połowu ryb przez członków PZW. 
§ 3. Zbiornik wodny „Łysina” jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR. 
§ 4. Regulamin obejmuje zbiornik wodny „Łysina" wraz z terenem przylegających działek gminnych w odległości 100 metrów od linii 
brzegowej. 
§ 5. Każdy korzystający ze zbiornika i przynależnych do niego terenów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
przestrzegania jego zasad. 
§ 6. Kąpiel w zbiorniku wodnym „Łysina” może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym do kąpieli i odpowiednio oznakowanym. 
§ 7. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie motorowym uprawnione są następujące służby: Ratownictwa Wodnego,                                              
Policji i Straży Pożarnej. 
§ 8. Na terenie zbiornika wodnego „Łysina” zabrania się poruszania pojazdami: mechanicznymi, motorowerami,  skuterami, motocyklami, 
quadami, samochodami - z wyłączeniem miejsc postojowych i drogi dojazdowej. Zakaz nie dotyczy: pojazdów uprzywilejowanych i 
posiadających odpowiednie zezwolenie wydawane przez BOSiR. Parkowa nie pojazdów mechanicznych w pobliżu zbiornika dozwolone 
jest tylko w miejscach przeznaczonych na ten cel. 
§ 9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika wodnego „Łysina” wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich. 
§ 10. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie 
zbiornika wodnego „Łysina” zabrania się: 
1) kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym, 
2) przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpieliska strzeżonego i piaszczystej plaży, 
3) prowadzenia działalności usługowo-handlowej bez zgody zarządzającego, 
4) organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych bez zgody zarządzającego, 
5) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, chemicznych oraz innych niebezpiecznych substancji i narzędzi. 
 
 



§ 11. Na terenie zbiornika wodnego „Łysina” obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00. 
§ 12. Osoby niszczące i uszkadzające mienie znajdujące się na terenie zbiornika „Łysina” ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. 
§ 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu zbiornika wodnego „Łysina”, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 
§ 14. W sprawach skarg i wniosków należy kontaktować się z Bieruńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (tel.32/ 307-42-17, 307-22-17                                         
lub e-mail: sport@bosir.bierun.pl). 
§ 15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na ww. terenie należy poinformować:                                   
BOSiR – tel. 32/ 307-42-17, 307-22-17, Policję – tel. 997, Straż Miejską – tel. 986, Straż Pożarną – tel. 998, Pogotowie Ratunkowe – tel. 
999, Centrum powiadamiania ratunkowego – tel. 112. 


