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Dyrektor OSiR  

z dnia 03 sierpnia  2020 r. 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY  

OBOWIĄZUJĄCY NAD ZALEWEM NOWINIEC  
 

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie rekreacyjnym  

wprowadza się Regulamin porządkowy. 

 

Przeznaczenie terenu: cel kulturalny, oświatowy, sportowy i rekreacyjny 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin porządkowy określa zasady korzystania z  części  ,,Zalewu Nowiniec” 

administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku. 

2. Działki w zarządzaniu OSiR oznaczono ewidencyjnie nr 899/3 (lustro wody o pow. 3,1602 ha), Nr 

899/4 (plaża z terenem przyległym pow.1,0226 ha), część działki nr 899/5  (pow. 7,3 ha) i część 

działki nr 899/6 (pow.0,4 ha). 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

,,Administratorze” należy rozumieć: Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lubsku przy ul. 

Bohaterów 3d (tel. 68 372 – 21-  21) 

„Zalewie Nowiniec” zwanego dalej Zalew  należy rozumieć: Teren o powierzchni  11,8824 ha   

 wraz z częścią  zbiornika  wodnego  retencyjnego i otaczającą  go  infrastrukturą. 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze  zarządzanym przez OSiR w Lubsku  

2. W przypadku imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub imprez masowych obowiązują 

dodatkowo odrębne regulaminy opracowane przez ich organizatorów. 

3. Na terenie Przystani Kajakowej i na  Kąpielisku obowiązują dodatkowo odrębne  regulaminy. 

4. Każda osoba znajdująca się na terenie Zalewu administrowanym przez OSiR zobowiązana jest do 

respektowania  zarządzeń  Administratora, Policji, Służb  porządkowych oraz postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

                                                                                                                                                                        

ZASADY OGÓLNE – PRZEZNACZENIE 

1. Teren Zalewu przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji. 

2. Zalew – część ogólna  (wokół zalewu) dostępna jest codziennie całodobowo i  nieodpłatnie. 

3. Kąpielisko  i  Przystań kajakowa czynne są  w okresie wakacyjnym codziennie w godzinach 10.00-

20.00.  

W pozostałym czasie Kąpielisko jest niestrzeżone i obowiązuje zakaz kąpieli.  

4. Kąpielisko i Przystań  w okresie letnim są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub czasowego wyłączenia  obiektu lub 

poszczególnych części Zalewu na czas organizacji różnego rodzaju imprez rekreacyjnych, 

sportowych lub kulturalnych. 



6. Wędkowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem PZW z wyłączeniem wydzielonego miejsca do 

kąpieli w okresie letnim. 

7. Administrator  zastrzega sobie prawo do czasowego  wyłączenia łowiska z wędkowania w 

przypadku zarybiania, przyduchy ryb itp. 

8. Rozbijanie namiotów oraz biwakowanie dozwolone jest za zgodą Administratora na wyznaczonym 

do tego celu terenie. 

9. Ustawienie namiotu lub przyczepy kempingowej na terenie  Kąpieliska jest płatne zgodnie z 

cennikiem i wymaga zgody Administratora  

 

 

ZASADY KORZYSTANIA  

 

W celu zachowania walorów wypoczynkowych i rekreacyjnych terenu nad Zalewem  Nowiniec oraz 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osobom  korzystającym z wypoczynku, wszystkich 

zobowiązuje się do: 

a. zachowania ciszy i spokoju, 

b. przestrzegania porządku i czystości,  

c. poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu i zieleni,  

d. przestrzegania znaków drogowych, zakazu kąpieli oraz innych znaków i tablic informacyjnych 

znajdujących  się na terenie Zalewu, 

e. parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.  

 

ZAKAZY: 

Na terenie Zalewu Nowiniec zabrania się: 

 

1. kąpieli poza wyznaczonym ,,Kąpieliskiem” w okresie letnim,  

2. skakania z pomostów do wody, 

3. niszczenia  urządzeń, roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,  

4. zanieczyszczania wody, używania środków piorących i środków do  higieny osobistej,  

5. grillowania, palenia ognisk i wzniecania otwartego ognia w miejscach do tego nie 

przeznaczonych,  

6. pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych,  

7. mycia pojazdów na terenie Zalewu,  

8. agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do osób trzecich, 

9. łowienia ryb osobom nie posiadającym karty wędkarskiej oraz połowu ryb w okresach 

zabronionych  zgodnie z regulaminem PZW. 

10. organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody Administratora.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku  będą pociągnięte do odpowiedzialności 

karno-   administracyjnej. 

2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. 

3. Za bezpieczeństwo i porządek w trakcie imprez  odpowiada ich Organizator. 

4. Telefony  alarmowe: europejski nr alarmowy 112, Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999, Straż 

Pożarna 998 

 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nienależytego stosowania się 

do postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby kąpiące się poza okresem otwarcia 

Kąpieliska. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, przedmioty, dokumenty i inne 

rzeczy stanowiące własność użytkowników. 

4. Korzystający z  terenu Zalewu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację 

obiektu jednocześnie  są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom obsługi lub 

u Administratora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z terenu Zalewu można składać  

Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w siedzibie OSiR   w Lubsku    przy ul. Bohaterów 3 d. 

2. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy podmiot 

gospodarczy wykorzystujący w swojej działalności utwory muzyczne i słowno - muzyczne 

zobowiązany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskim reprezentującymi twórców, wykonawców i producentów.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne publiczne rozpowszechnianie muzyki 

przez Organizatorów imprez,  najemców  i użytkowników Zalewu Nowiniec.  

 


