
Załącznik do uchwały Nr LI/413/2022 

Rady Miejskiej Białogardu 

z dnia 26 października 2022 r. 

REGULAMIN STANICY KAJAKOWEJ W BIAŁOGARDZIE 

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze stanicy kajakowej w Białogardzie przy 

ul. Szpitalnej nad rzeką Parsętą, zwanej dalej „stanicą”. 

2. Stanica jest obiektem użyteczności publicznej – miejscem odpoczynku i rekreacji 

mieszkańców oraz osób korzystających ze spływów Parsętą. 

3. Stanica obejmuje teren rekreacyjny, w skład którego wchodzą: parking dla pojazdów, 

wiaty piknikowe ze stołami i ławkami, miejsce na ognisko, miejsca biwakowania, 

pomost spacerowy, pomost pływający i toaleta publiczna. 

4. Osoby przebywające na terenie stanicy obowiązane są do przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń administratora oraz do zachowania 

zasad bezpieczeństwa. 

5. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się 

bezpośrednio przy brzegu rzeki, w szczególności podczas wodowania i wciągania 

sprzętu pływającego na brzeg. 

6. Teren stanicy objęty jest monitoringiem wizyjnym. Informacje o zakresie 

przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych osobowych oraz prawach osób 

objętych monitoringiem wizyjnym zawiera klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej administrowanej 

przez Miasto Białogard pod adresem https://bialogard.info/  w zakładce: 

Turystyka/Stanica kajakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Urzędu Miasta Białogard https://bip.bialogard.info/ w zakładce: Urząd 

Miasta/Prawo lokalne/Prawo miejscowe/Turystyka. 

7. Parking dla pojazdów znajduje się w wyznaczonym miejscu – jest nieodpłatny i nie 

jest strzeżony. 

8. Pojazdy należy parkować wyłącznie na parkingu dla pojazdów, z wyjątkiem 

kamperów, które można parkować na miejscach biwakowania. 

9. Na terenie stanicy nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości 

oraz pod wpływem środków odurzających. 

10. Na terenie stanicy zabrania się: 



1) zaśmiecania terenu i wrzucania odpadów do rzeki; 

2) zakłócania porządku; 

3) okopywania namiotów; 

4) ogradzania miejsc biwakowania oraz urządzania ich poza miejscami 

wyznaczonymi; 

5) ingerowania w jakikolwiek sposób w istniejącą zieleń; 

6) niszczenia urządzeń i zieleni; 

7) mycia samochodów i innych pojazdów; 

8) używania w namiotach butli gazowych i otwartego ognia; 

9) kąpieli w rzece. 

11. Dzieci i młodzież do ukończenia 12. roku życia mogą przebywać na terenie stanicy 

tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

12. Na teren stanicy można wprowadzać zwierzęta domowe pod warunkiem zapewnienia 

przez właściciela lub opiekuna odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. 

13. Rozpalanie ogniska dozwolone jest tylko w miejscu wyznaczonym i wyłącznie 

z wykorzystaniem opału przeznaczonego do tego celu. 

14. Odpady powstałe w czasie korzystania ze stanicy należy gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach znajdujących się na terenie stanicy. 

15. Korzystanie z miejsc biwakowania jest nieodpłatne. 

16. Korzystanie z urządzeń zapewniających dostęp do energii elektrycznej i wody poprzez 

słupki zasilania jest nieodpłatne. W celu zapewnienia dostępu ze słupków zasilania 

w miejscach biwakowania należy skontaktować się z administratorem, który 

udostępnia żetony umożliwiające dostęp. O zasadach korzystania z żetonów 

użytkownik jest informowany przy wydawaniu żetonów. Administrator prowadzi 

ewidencję osób, którym wydano żetony. 

17. Korzystanie z toalety publicznej jest nieodpłatne. 

18. Skargi i wnioski dotyczące korzystania ze stanicy należy zgłaszać do administratora. 


