
UCHWAŁA NR LII/389/23 
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji przy jeziorze 
w sołectwie Kneblowo,  stanowiącej własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40);  Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z ogólnodostępnej strefy rekreacji przy jeziorze 
w sołectwie Kneblowo. 

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie ich na tablicach informacyjnych usytuowanych w widocznym miejscu na terenie obiektów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jan Michaliszyn 
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REGULAMIN KORZYSTANIA  
Z OGÓLNODOSTĘPNEJ STREFY  REKREACYJNEJ PRZY JEZIORZE  

W SOŁECTWIE KNEBLOWO GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI  
 

  

1. Właścicielem i Zarządcą miejsca rekreacyjnego przy jeziorze w sołectwie Kneblowo jest 
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński; 

2. Miejsce rekreacyjne jest obiektem ogólnodostępnym; 

3. Korzystanie z miejsca rekreacyjnego jest bezpłatne; 

4. Za dzieci i młodzież korzystające z miejsca rekreacyjnego odpowiedzialność ponoszą 
rodzice bądź ich opiekunowie; 

5. Gmina Miasto i Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobie  
i mieniu  zaistniałe w czasie korzystania z miejsca rekreacyjnego oraz za rzeczy 
pozostawione na terenie obiektu; 

6. Na terenie Strefy Rekreacyjnej obowiązuje zakaz: 

  zaśmiecania obiektu; 
  korzystania z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem; 
  zakłócania porządku; 
  palenia ognisk poza wyznaczonym miejscem; 
  palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie strefy; 

7. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z jego regulaminem i do 
przestrzegania jego postanowień; 

8. Na terenie strefy rekreacji obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie  
do miejsc publicznych ustanowione w przepisach ogólnych oraz w prawie miejscowym; 

9. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na 
terenie obiektu należy zgłaszać do Zarządcy; 

10. Nr telefonu alarmowego – 112. 

11. Strefa rekreacyjna jest terenem monitorowanym. 

  

 
 

 

 
 

Załącznik do uchwały Nr LII/389/23

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 27 lutego 2023 r.
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