
Zarządzenie Nr 101/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wód jeziora Sarcz 

i Logo (Długie)  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 ze zm.), w związku z § 1 pkt 1 

uchwały  Nr  XXIX/226/2013  Rady  Powiatu  Czarnkowsko  –  Trzcianeckiego 

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady 

Powiatu  Czarnkowsko  –  Trzcianeckiego  z  dnia  30  października  2012  r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami  spalinowymi  na  jeziorach  w  granicach  powiatu  czarnkowsko  – 

trzcianeckiego, zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się  Regulamin korzystania  z wód jeziora Sarcz i  Logo 
(Długie), jak w załączniku do zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 101/13

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

Regulamin korzystania z wód jeziora Sarcz i Logo (Długie) 

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz 
zapewniania  porządku,  spokoju  i  bezpieczeństwa  osób  korzystających 
z  wypoczynku,  wszystkich  przebywających  na  terenach  rekreacyjnych 
w pobliżu  jezior  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  postanowień  niniejszego 
regulaminu, a w szczególności do: 

1) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez WOPR 
oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra spraw wewnętrznych, 
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego; 

2) dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych 
warunków atmosferycznych; 

3) użytkowania  sprzętu  odpowiedniego  do  rodzaju  podejmowanej 
aktywności,  sprawnego  technicznie,  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem 
i zasadami użycia; 

4) zachowania ciszy i spokoju; 
5) przestrzegania porządku i czystości; 
6) poszanowania istniejących urządzeń; 
7) przestrzegania znaków drogowych i tablic informacyjnych; 
8) parkowania  pojazdów  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych  lub 

wskazanych przez służby porządkowe; 
9) kąpieli  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych  i  odpowiednio 

oznakowanych. 

§ 2. Zabrania się: 
1) samodzielnej  ingerencji  w  środowisko  przyjeziorne  tzn.  organizację 

dzikich miejsc postojowych oraz dzikich kąpielisk z niszczeniem litoralu 
brzegowego  tj.:  wyrywanie  trzciny  oraz  roślinności,  w  tym  prawem 



chronionej lilii wodnej; 
2) pływania poza miejscami wyznaczonymi do kąpieli bez powiadomienia 

o tym fakcie ratowników WOPR pełniących służbę na jeziorach; 
3) niszczenia flory i fauny wodnej oraz nabrzeżnej; 
4) niszczenia gniazd ptaków i siedlisk zwierząt; 
5) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu; 
6) palenia ognisk i grilli w miejscach do tego nie przeznaczonych; 
7) nieuzasadnionego  zakłócania  ciszy  na  powierzchni  akwenu  i  terenie 

przyległym;
8) zanieczyszczenia  wody  paliwem  i  innymi  środkami  ropopochodnymi, 

używania środków piorących i czyszczących; 
9) mycia  pojazdów  i  jednostek  pływających  napędzanych  silnikiem 

spalinowym;
10) wprowadzania zwierząt na kąpielisko; 
11) wykonywania skoków do wody z pomostów i ze sprzętu pływającego 

chyba, że jest to konieczne dla ratowania życia lub zdrowia własnego 
lub osób trzecich;

12)  tarasowania dróg ewakuacyjnych;
13) przebywania pod działaniem alkoholu, spożywania alkoholu, zażywania 

środków odurzających lub  psychotropowych podczas  przebywania na 
wodzie i plaży;

14)  jeżdżenia pojazdami w strefach przeznaczonych do plażowania, 
15) prowadzenia gier uciążliwych dla plażowiczów. 

ROZDZIAŁ 2 
Pływackie wykorzystanie akwenu, kąpieliska i miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli
§  3.  Od  1  lipca  do  30  sierpnia  wyznaczone  zostają  trzy,  strzeżone  miejsca 
wykorzystywane do kąpieli: 

a) dwa przy jeziorze Sarcz (Stara Plaża, Nowa Plaża),
b) przy jeziorze Logo (śluza). 

§  4.  Na  miejscach  wykorzystywanych  do  kąpieli  obowiązują  następujące 
zasady: 

1) miejsce wykorzystywane do kąpieli jest otwarte w godz. od 1000 do 1800; 



2) zabrania  się  wstępu  na  miejsce  wykorzystywane  do  kąpieli  osobom, 
których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  i  innych  środków 
odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania ich na 
terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli; 

3) zabrania  się  wprowadzania  psów  i  innych  zwierząt  na  teren  miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli; 

4) za przedmioty i odzież pozostawione na miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli  właściciel  miejsca  wykorzystywanego  do  kąpieli  nie  ponosi 
odpowiedzialności; 

5) leżakowanie dozwolone jest na plaży; 
6) osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego;
7) ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym lub żółtym 

z napisem „WOPR” lub „RATOWNIK WOPR”; 
8) osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązane 

są ściśle stosować się do poleceń ratowników; 
9) osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

nie wolno: 
a) przekraczać  strefy  bezpieczeństwa,  jeżeli  nie  umieją 

pływać -  do koloru czerwonego,  strefa dla  umiejących pływać -  do 
koloru żółtego;

b) używać dmuchanego i piankowego sprzętu pływającego w 
obrębie strefy dla umiejących pływać; 

c) wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika;
d) niszczyć pomostów, urządzeń i miejsca wykorzystywanego 

do kąpieli; 
e) zakłócać  wypoczynku  i  kąpieli  innych  osób,  a  w 

szczególności  popychać i  wrzucać do wody, leżakować i  biegać po 
pomostach; 

f) wykonywać skoków z pomostów; 
g) zaśmiecać i brudzić miejsc wykorzystywanych do kąpieli; 

10) należy przestrzegać oznakowanie flag: 
- flaga czerwona – kąpiel zabroniona, 
- flaga biała – kąpiel dozwolona; 

11) osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego 
regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
i pociągane do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami; 



12) osoby  niszczące  sprzęt  wodny  lub  urządzenia  wykorzystywane  do 
kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody; 

13) osoby  chcące  wypłynąć  poza  wyznaczony  bojami  obszar  miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli winny:

- zgłosić ten fakt u ratownika WOPR pełniącego służbę, 
- okazać specjalną kartę pływacką, 
- posiadać środki asekuracyjne tj. boja lub pas typu węgorz, 
- założyć na czas pływania czepek w kolorze żółtym,
- pływać tylko i wyłącznie w kanałach pływackich: na jeziorze Sarcz 

80  m  od  brzegu  i  przez  środek  jeziora  na  wysokości  miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli,  zlokalizowanego na Nowej  Plaży. 
Na  jeziorze  Logo  80  m  od  brzegu  i  przez  środek  jeziora  na 
wysokości miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego 
przy ul. Gorzowskiej;

14) grupy zorganizowane przebywające na miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli  są  zobowiązane  do  zgłoszenia  chęci  kąpieli  ratownikowi 
pełniącemu służbę; 

15) na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się łowienia 
ryb wędkami i  kuszami,  pływania łódkami,  kajakami oraz jednostkami 
pływającymi napędzanymi silnikiem. 

ROZDZIAŁ 3 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego

§ 5.  1.  Przy  Nowej  Plaży  nad jeziorem Sarcz  działa  wypożyczalnia  sprzętu 
wodnego. 
2. Wypożyczalnia czynna jest od 1 lipca do 30 sierpnia w godz. od 1000 do 1800. 
§ 6. 1. Osoba wypożyczająca sprzęt podpisuje oświadczenie o tym, że posiada 
umiejętność pływania oraz, że znane jej są zasady użytkowania sprzętu, który 
wypożycza. 
2.  Nie  wypożycza  się  sprzętu  osobom,  których  stan  wskazuje  na  spożycie 
alkoholu  lub  środków  odurzających.  Zabrania  się  spożywania  alkoholu 
i zażywania środków odurzających użytkującym jednostkę pływającą. 
3.  Wypożyczający  sprzęt  zobowiązany  jest  do  używania  kamizelek 
ratunkowych. 
4.  Osoba  wypożyczająca  sprzęt  zobowiązana  jest  do  jego  zwrotu  w  stanie, 
w jakim został on wypożyczony. 



§ 7. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z nieprawidłowego jego 
użytkowania osoba wypożyczająca sprzęt zostanie obciążona kosztami naprawy 
lub zakupu nowego sprzętu jeżeli naprawa okaże się niemożliwa. 
§  8.  Zabrania  się  wykonywania  skoków do wody z  wypożyczonego sprzętu 
chyba,  że  zaistnieją  okoliczności  warunkujące  konieczność  opuszczenia 
jednostki, tj.: pożar, tonięcie jednostki lub inne zagrażające życiu i zdrowiu. 
§ 9. Zabrania się wysiadania z wypożyczonego sprzętu w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. 

ROZDZIAŁ 4 
Motorowodne wykorzystanie akwenów 

§ 10. 1. Sprzęt pływający winien być oznakowany w numer rejestracyjny lub 
ewidencyjny farbą kontrastową, na bocznych burtach, nad wodą. 
2. Sprzęt pływający wodować należy w miejscach do tego wyznaczonych. 
§ 11. 1. W przypadku holowania narciarza wodnego lub nawodnych obiektów 
pływających  (np.  koła,  beczki,  banany,  itp.)  wymagana  jest  licencja.  Należy 
również posiadać osobną licencję przy holowaniu obiektów latających takich jak 
spadochrony, paralotnie, lotnie, itp. Uprawnienia do pływania sportowego oraz 
rekreacyjnego wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. 
2.  Przy  holowaniu  narciarza  lub  nawodnych  obiektów  pływających  należy 
szczególnie kontrolować odległość od jednostek pływających i zabudowy stałej 
jeziora, mając na uwadze przy zwrotach zachodzenie narciarza lub obiektu na 
zewnątrz o długość liny i znaczne zwiększenie prędkości w tym momencie od 
jednostki holującej.
§ 12. Zgodnie z wydanym zezwoleniem na pływanie w porze dziennej, sprzęt 
pływający  nie  będzie  kontrolowany  z  obowiązku  posiadania  świateł  oraz 
wyposażenia na pływanie w porze nocnej. 
§ 13. 1. Ilość środków ratunkowych na jednostce pływającej musi odpowiadać 
ilości osób. Środki ratunkowe to: kamizelki, pasy ratunkowe, koło ratunkowe. 
2.  Niedozwolone  jest  obciążanie  łodzi  ponad  zapisy  w  dokumentach 
rejestracyjnych lub nabycia łodzi. 
§  14.  Dopuszcza  się  używania  na  wodach  jeziora  Sarcz  i  Logo  jednostek 
pływających napędzanych silnikiem spalinowym w odległości nie mniejszej niż 
80  m  od  miejsc  wykorzystywanych  do  kąpieli  i  stanowisk  wędkarskich. 
W  przypadku  osób  pływających  po  akwenie  jednostkami  nie  napędzanymi 
mechanicznie oraz pływających wpław, zaopatrzonych w środki asekuracyjne 
tj.  boja  lub  pas  typu  węgorz,  w  odległości  nie  mniejszej  niż  100  m,  przy 
zachowaniu szczególnych środków ostrożności. 



§  15.  Osobom  prowadzącym  jednostki  pływające  napędzane  silnikiem 
spalinowym  nakazuje  się  zwrócenie  bacznej  uwagi  na  osoby  pływające 
w  kanałach pływackich oraz na osoby pływające jednostkami nie napędzanymi 
silnikami spalinowymi. 
§ 16. Pływanie w kanałach pływackich jednostkami pływającymi napędzanymi 
silnikami  spalinowymi  jest  dozwolone  jedynie  przy  zachowaniu  bezpiecznej 
odległości od osób pływających wpław oraz osób pływających jednostkami nie 
napędzanymi silnikami spalinowymi. 
§  17.  Jednostki  pływające  napędzane  silnikami  spalinowymi  powinny 
niezwłocznie  opuszczać  kanał  pływacki  nie  wykorzystując  go do uprawiania 
sportów tj. m.in.: narciarstwa wodnego, kneeboardingu, wakeboardingu i innych 
sportów wodnych,  do których uprawiania  wykorzystuje  się  łodzie  napędzane 
silnikami spalinowymi. 
§ 18. Zakazuje się „wytwarzania fali” poprzez zbyt szybkie i bliskie (min. 80 
metrów) pływanie w pobliżu przystani jachtowych, miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli i wędkarzy łowiących ryby. 
§ 19. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, korzystają z wód jeziora 
Sarcz i innych zgodnie z regulaminem wędkarskim. 
§  20.  Osoby  prywatne,  nie  zrzeszone  w  PZW  i  Klubach  Sportowych, 
korzystające  z  jednostek  pływających  napędzanych  silnikiem  spalinowym 
z  dopuszczalnym  poziomem  hałasu  emitowanego  przez  układ  wydechowy 
powyżej 45 dB: 

a) mogą korzystać z wód jeziora Logo (Długie) w okresie od kwietnia do 
października, codziennie w godz. od 1000 do 1900, 

b) mogą  korzystać  z  wód  jeziora  Sarcz  w  okresie  od  kwietnia  do 
października, codziennie w godz. od 1000 do 1800, natomiast w weekendy 
w godzinach od 1400 do 1900,

c) w przypadku treningów i zawodów wodnych organizowanych za zgodą 
Burmistrza Trzcianki dopuszczalne są zmiany. 

§  21.  1.  Jednostki  pływające  należy  cumować  w  miejscach  do  tego 
przeznaczonych lub brzegów jezior w sposób wykluczający zerwanie liny, bądź 
utrudnienie cumowania innym jednostkom, w miejscach wyznaczonych.  
2. Osoby pływające po wodach jezior z wykorzystaniem sprzętu pływającego 
zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej. 
§  22.  1.  Osoby  używające  jednostek  pływających  o  napędzie  silnikiem 
spalinowym  muszą  posiadać  stosowne  dokumenty  potwierdzające  ich 
umiejętności. 
2. Ratownicy WOPR pełniący służbę ratowniczą na jeziorze Sarcz i Logo są 
upoważnieni  do  kontrolowania  uprawnień  do  prowadzenia  jednostek 



napędzanych mechanicznie w uzasadnionych przypadkach. 
§  23.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  awaryjnej  lub  zagrażającej  życiu, 
zdrowiu  lub  mienia,  każdy  kto  jest  świadkiem  takiego  zdarzenia  winien 
natychmiast powiadomić: 

a) ratowników  WOPR  przebywających  na  kąpieliskach  w  godzinach  ich 
służby, 

b) Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112, 
c) Staż Pożarną tel. 998 lub 112, 
d) Policję tel. 997 lub 112, 
e) Straż Miejską tel. 509 316 883. 

ROZDZIAŁ 5 
Połów z kuszą

W sprawach sportowego połowu ryb przy pomocy kuszy podwodnej obowiązują 
zapisy ustawy z dnia 18 kwietnia  1985 r.  o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 
z 1985 r. Nr 21 poz. 91). 

ROZDZIAŁ 6
Kanał żeglowny

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 
poz.  2019  z  późn.  zm.),  zabrania  się  bez  zgody  Wielkopolskiego  Zarządu 
Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Poznaniu  Rejonowy  Oddział  w  Pile, 
przegradzania rzek i kanałów do celów rybactwa, w tym piętrzenia wód. 
§ 24. Zasady korzystania z kanału żeglownego: 

1. Administratorem  kanału  żeglownego  łączącego  jezioro 
Sarcz i Logo (Długie) jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

2. Bezpieczeństwo w kanale żeglownym: 
a) jednostki  korzystające  z  kanału  muszą  stosować  się  do  oznakowania 

umieszczonego na kanale przez administratora i WOPR, 
b) pierwszeństwo płynięcia kanałem posiadają jednostki płynące z jeziora 

Sarcz na jezioro Logo, 
c) w trakcie  płynięcia  jednostkami  o  szerokości  kadłuba  powyżej  1,5  m 

z jeziora Sarcz na jezioro Logo, jednostki zobowiązane są do nadawania 
sygnałów  dźwiękowych  (syrena  gong,  gwizdek,  itp.)  w  odstępie  nie 
mniejszym niż 10 s, 

d) łodzie  WOPR  i  innych  służb  ratowniczych  nadających  sygnał 



dźwiękowy,  posiadają  bezwzględne  pierwszeństwo  przy  wpływaniu 
w kanał żeglowny, 

e) korzystając z kanału należy utrzymywać możliwie najmniejszą prędkość, 
zwracając  baczną  uwagę  na  innych  użytkowników wód  jeziora  Sarcz 
i Logo zwłaszcza przy wejściu i wyjściu z kanału, 

f) jednostki  pływające  napędzane  siłą  mięśni  (np.  rowery  wodne,  łodzie 
wiosłowe, kajaki,  itp.)  zobowiązane są do jak najszybszego pokonania 
kanału. 



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 101/13

Burmistrza Trzcianki

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wód jeziora Sarcz i  Logo 

(Długie)  

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego uchwały 

Nr XXIX/226/2013 i  uchwały Nr XXIII/190/2012,  które dopuszczają  używanie  jednostek 

pływających  napędzanych  silnikiem  spalinowym  na  jeziorze  Sarcz  i  Logo,  zobowiązani 

jesteśmy do uregulowania przepisów korzystania z wód wyżej wymienionych jezior. Również 

z  art.  4  ust.  2  pkt  3  i  ust.  3  ustawy z  dnia  18  sierpnia  2011 r.  o  bezpieczeństwie  osób 

przebywających  na  obszarach  wodnych  mówi  o  zapewnieniu  bezpieczeństwa  przez 

właściwego miejscowo burmistrza na zarządzającym przez niego obszarze wodnym. 

Stąd  też  niniejszy  Regulamin  porządkuje  zapisy  zarówno  w wypożyczalni  sprzętu 

wodnego, w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, jak i na wodach jeziora Sarcz i Logo. 

Zapisy Regulaminu zostały przesłane do konsultacji dziesięciu instytucjom, klubom, 

osobom prywatnym m.in.:  Harcerskiemu Ośrodkowi  Wodnemu,  Uczniowskiemu Klubowi 

Sportowemu „Kajak”,  Klubowi  Sportów Motorowych  i  Motorowodnych,  panu Adrianowi 

Hałuszka  –  przedstawicielowi  Drużyny  WOPR  „Anioły”,  panu  Czesławowi  Rogoszowi 

i Bogdanowi Wizie – prezesom Kół Wędkarskich, Wlkp. Ośrodkowi Wędkarskiemu RYBAK 

Sp. z o.o. oraz Państwowej Straży Pożarnej. Swoje uwagi zgłosili  pan Jan Kłundukowski 

(radny  Rady  Miejskiej  Trzcianki),  prezesi  Kół  Wędkarskich  oraz  pan  Adrian  Hałuszka, 

któremu należą  się  szczególne  podziękowania za zaangażowanie  i  pomoc w opracowaniu 

niniejszego Regulaminu. 
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