
Uchwała Nr XI/70/11
Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie nadania Regulaminu korzystania z plaży w Dynowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.)  Rada Miasta 

Dynów uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się  Regulamin  korzystania  z plaży w Dynowie,  stanowiący Załącznik  do niniejszej 

uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.



Załącznik 
do Uchwały Nr XI/70/11
Rady Miasta Dynów
z dnia 27 września 2011 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLAŻY

1. Plaża wraz z jej wyposażeniem jest obiektem ogólnodostępnym. 

2. Korzystanie  z  obiektu  jest  bezpłatne.  Zobowiązuje  się  korzystających 

do zachowania  porządku  i  czystości,  poszanowania  istniejących  urządzeń  oraz 

wyposażenia,  przestrzegania  znaków  drogowych  oraz  innych  znaków  i  tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych.

3. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. 

4. Zabrania się wstępu na plażę osób naruszających porządek publiczny.

5. Zabrania się: 

− niszczenia wyposażenia obiektu,

− śmiecenia na terenie obiektu i poza nim, 

− nanoszenia napisów na elementach wyposażenia obiektu,

− wjeżdżania  pojazdami  mechanicznymi  i  ich  parkowania  na  terenie  obiektu 

z wyłączeniem utwardzonych miejsc do tego przewidzianych,

− palenia ognisk na terenie obiektu.

6. Osoby  przebywające  na  terenie  obiektu  powinny  zachowywać  się  w  sposób 

właściwy, umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektu oraz poszanowanie dla 

środowiska przyrodniczego, w którym się obecnie znajdują.

7. Wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren plaży jest dozwolone tylko jeżeli 

zwierzę jest na smyczy i ma założony kaganiec (dot. psów) lub w inny sposób jest 

zabezpieczone przed swobodnym poruszaniem się po plaży. 

8. Przed  opuszczeniem  terenu  plaży  sprzątnąć  zajmowane  przez  siebie  miejsce 

(dotyczy również nieczystości pozostawionych przez zwierzęta), śmieci wynieść 

do rozstawionych pojemników.

9. Gmina  Miejska  Dynów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  ciała  

i inne wypadki wynikające z naruszenia regulaminu przez osoby zwiedzające.

10. Gmina Miejska Dynów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, 

rzeczy pozostawione bez opieki na terenie plaży.



11.Osoby,  które  dopuszczają  się  niszczenia  mienia  i  wyposażenia  obiektu  poza 

odpowiedzialnością  karną  zobowiązane  są  do  naprawienia  szkody  w  pełnej 

wysokości.

12.Wstęp na teren obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


