
Szanowni Państwo! 

Znajdujecie się w Gminie Złocieniec, na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Siecino jest 

wyjątkowe, korzysta z niego wiele rzadko spotykanych gatunków zwierząt. Ty tez możesz korzystać z jeziora 

– rekreacyjnie i turystycznie. 

INFORMACJA o sportowym i rekreacyjnym korzystaniu z jeziora Siecino 

1. Na części jeziora wskazanej na mapie, ograniczonej czerwonymi punktami z flagami, dopuszcza się 

używanie statków o napędzie mechanicznym używanych wyłącznie do celów sportowych lub 

rekreacyjnych o mocy 40 kW – w okresie od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 

18:00. 

2. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW 

oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym i używanych 

wyłącznie do amatorskiego połowu ryb -   w okresie od 1 maja do 31 października.   

3. Na jeziorze obowiązuje całkowity zakaz używania skuterów wodnych. 

4. Wodowanie statków wskazanych w pkt. 1 i 2 dozwolone jest w miejscach (slipach) do tego 

wyznaczonych: Wyspa Ostrów – przystań, Ośrodek Kolonijno –Wczasowy „Legnica Pałac”. 

5. Wypływanie z przystani i wpływanie statkami o napędzie mechanicznym powinno odbywać się z 

prędkością manewrową nie wytwarzającej nadmiernej fali. 

6. Manewrowanie statkami w basenach przystani odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem silników 

mechanicznych. 

7. Zabrania się cumowania statków o napędzie mechanicznym przy kąpieliskach i miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli. 

8. Statki z doczepianym sprzętem pływającym (koło, banan, narty itp.) podczas holowania muszą 

zachować bezpieczną odległość od innych statków i użytkowników akwenu, przytani, pomostów i 

plaż. 

9. Podczas organizacji zawodów sportowych (regaty, wyścigi), indywidualne wykorzystanie akwenu 

do celów sportowych i rekreacyjnych może zostać ograniczone. 

10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pełnią: Policja, Straż Miejska, Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 

11. Zasady korzystanie z akwenu reguluje uchwała nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

Regulacje nie ujęte w niniejszej informacji wskazane są w: 

1. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz.627 z późn. 

zm.); 

2. ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) 

3. ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz.1458); 

4. ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, 

poz.1471 z późn. zm); 

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

wodnych (Dz.U. 2011 r. Nr 208, poz.1240) 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skorzystaj ze strony internetowej : www.zpkwz.pl 

Jeżeli zauważysz niebezpieczeństwo lub nieprzestrzeganie powyższych zasad skontaktuj się z: 

Policja 112,997;  

Straż Miejska 94 36 71 272;  

WOPR 506-112-192;  

Zespół Parków Krajobrazowych 91 48 17 120 

 


