
REGULAMIN KORZYSTANIA  

ZE „ZBIORNIKA WODNEGO SOBOLEWO” 
 

Nieruchomość rolna stanowiąca zbiornik wodny po wyrobisku żwiru i teren w rejonie 

zbiornika w Sobolewie, zwana dalej „zbiornikiem wodnym SOBOLEWO”, jest własnością Skarbu 

Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Suwałki. Dzierżawcą terenu na podstawie 

umowy z dnia 21.12.2015 roku jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku. 

 

Poniższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób 

korzystających ze „zbiornika wodnego Sobolewo”.  

 

Przebywanie na tym terenie zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad 

porządkowych i bezpieczeństwa, a w szczególności do przestrzegania niniejszych ustaleń:  

 

1. Kąpiel w „zbiorniku wodnym Sobolewo” jest ZABRONIONA. 

2. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie „zbiornika wodnego Sobolewo” osobom, których 

stan wskazuje na upojenie alkoholowe.  

3. Na terenie wokół „zbiornia wodnego Sobolewo” i pomostach obowiązuje:  

- zakaz grillowania i rozpalania ognisk,  

- zakaz zaśmiecania terenu wokół zbiornika,  

- zakaz używania pojazdów mechanicznych i elektrycznych, 

- zakaz zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom. 

4. Na wodach „zbiornika wodnego Sobolewo” niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu 

pływającego, niezależnie od jego napędu. 

5. Do korzystania z jednostek pływających na wodach „zbiornika wodnego Sobolewo” uprawnione 

są następujące służby: WOPR, Policja, Straż Pożarna, Państwowa Straż Rybacka oraz Społeczna 

Straż Rybacka. 

6. Zabrania się korzystania ze zbiornika przez zwierzęta domowe i gospodarskie. 

7. Zabrania się dokonywania działań, które mogą wpływać na zanieczyszczenie lub skażenie wody  

w zbiorniku i przyległym mu terenie. 

8. Osoby wędkujące zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących „Zasad amatorskiego 

połowu ryb obowiązujących w obwodach rybackich i wodach stojących użytkowanych przez 

uprawnionego do rybactwa Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku”. 

9. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia techniczne „zbiornika wodnego Sobolewo” ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą ponosiły 

odpowiedzialność prawną. 

 

Numery telefonów alarmowych:  

1) numer alarmowy: 112;  

2) Policja: 997;  

3) Straż Pożarna: 998;  

4) Pogotowie ratunkowe: 999. 
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