
UCHWAŁA NR 244/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika w Michalicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze zbiornika w Michalicach stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Wiceprzewodnicząca Rady

Lucyna Medyk
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Załącznik do Uchwały Nr 244/VII/16

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORNIKA W MICHALICACH
Właścicielem zbiornika jest Gmina Namysłów, zarządcą jest Ekowod Sp. z o.o., użytkownikiem 

rybackim jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.

1. Zbiornik jest dobrem wspólnym społeczności lokalnej i powinien służyć wszystkim 
zainteresowanym, z poszanowaniem praw różnych grup społecznych przez pozostałych użytkowników.

2. Ilekroć mowa o zbiorniku rozumie się także tereny przyległe do zbiornika należące do Gminy 
Namysłów.

3. Osoby korzystające ze zbiornika i terenu znajdującego się wokół zbiornika zobowiązane są do 
utrzymywania czystości. Każdy wędkarz zobowiązany jest do utrzymywania czystości stanowiska 
wędkarskiego w promieniu 5 m, bez względu na stan w jakim go zastał.

4. Zabrania się:
- zaśmiecania i niszczenia przyrody,
- kąpieli poza wyznaczonymi miejscami,
- mycia oraz kąpania psów i innych zwierząt,
- biwakowania, w tym rozpalania ognisk oraz grillowania w miejscach do tego nie wyznaczonych,
- wjazdu na wały oraz poruszania się pojazdami mechanicznymi po wałach (nie dotyczy zarządcy 
zbiornika, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Rybackiej, Straży pożarnej oraz rowerów),

- używania sprzętu pływającego o napędzie z silnikiem spalinowym (nie dotyczy zarządcy zbiornika, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Rybackiej, Straży Pożarnej),

- nurkowania bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą zbiornika,
- używania sprzętu pływającego w godzinach od 22:00 do 6:00 (nie dotyczy zarządcy zbiornika, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Rybackiej, Straży Pożarnej),

- kotwiczenia łodzi poza miejscami wyznaczonymi,
- parkowania pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- wejścia osób nieupoważnionych na teren Małej Elektrowni Wodnej,
- wejścia osób nieupoważnionych na wyspy zbiornika,
- przepędu bydła po koronie zbiornika,
- wbijania kołków i słupów na skarpach odwodnych oraz w dno zbiornika w tym budowy pomostów bez 
odpowiedniego pozwolenia i uzgodnienia z zarządcą zbiornika,

- pływania środkami pływającymi w odległości poniżej 50 m od linii brzegowej wyznaczonych 
sektorów podczas zorganizowanych zawodów sportowych przez Polski Związek Wędkarski.
5. Na zbiorniku obowiązuje  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz zasady połowu obowiązujące 

w Okręgu PZW z/s w Opolu.
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6. Zawody wędkarskie mogą odbywać się tylko w wydzielonych do tego miejscach i oznaczonych 
sektorach zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego po uzgodnieniu 
z zarządcą zbiornika.

7. Każda osoba znajdująca się na terenie zbiornika zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego 
regulaminu.
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