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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 15/2021 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 
 

Regulamin porządkowy terenu rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie  

 

Istniejąca na terenie Jeziorka Czerniakowskiego infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest udostępniona 

osobom na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz odpowiednimi, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.  

Podstawy prawne: 

• art. 40 ust. 2 pkt 4, ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

• zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie" (Dz. Woj. 

Mazow. z 2012 r. poz. 4196);  

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;  

• ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych;  

• ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.  

Nakazy:  

1. Osoby korzystające z terenu Jeziorka Czerniakowskiego mają obowiązek stosowania się do 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności utrzymywać porządek i czystość 

oraz dbać o estetykę otoczenia, powinny także zachowywać się w sposób nie utrudniający 

innym osobom korzystanie z wypoczynku. 

2. Właściciele psów powinni prowadzić je na smyczy, a w przypadku puszczenia psa luzem 

właściciel zobowiązany jest do założenia mu kagańca. Wyprowadzanie psów możliwe jest 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych (w planie ochrony). 

Zakazy: 

Zabrania się: 

1. Kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem w dniach i godzinach określonych odpowiednio  

w aktualnie obowiązującej w danym sezonie uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
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określającej wykaz kąpielisk i sezon kąpielowy na terenie m.st. Warszawy oraz w regulaminie 

kąpieliska, 

2. Spożywania alkoholu, 

3. Kąpieli pod wpływem alkoholu, 

4. Biwakowania, z wyjątkiem terenów do tego wyznaczonych, 

5. Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 

naturalnych, obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody, 

6. Niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

7. Palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 

poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

8. Prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 

9. Zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 

10. Polowania oraz chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, niszczenia nor  

i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj, 

11. Używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, za wyjątkiem akcji ratowniczych. 

Dopuszcza się używanie pozostałego sprzętu pływającego tylko na wyznaczonej części akwenu, 

12. Wyprowadzania psów poza określone obszary, 

13. Połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony 

lub zadaniach ochronnych, i na zasadach określonych przez regulamin Polskiego Związku 

Wędkarskiego, 

14. Wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

15. Prowadzenia badań naukowych bez zgody RDOŚ, 

16. Wjazdu i parkowania wszelkich pojazdów z wyjątkiem karetek pogotowia, policji i straży 

pożarnej, 

17. Zmiany stosunków wodnych, jeśli służy ona innym celom niż ochrona przyrody.  

Pozostałe postanowienia: 

Na terenie Jeziorka Czerniakowskiego działalność gospodarcza jest dozwolona  

na wyznaczonych do tego obszarach, po uprzednim zawarciu umowy dzierżawy lub innej umowy 

cywilnoprawnej z właścicielem gruntu. 
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Przepisy karne: 

1. Osoby naruszające przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu "Jeziorka Czerniakowskiego" 

poddawane rygorom administracyjnym oraz obciążane karami grzywny w trybie i na zasadach 

określonych w kodeksie wykroczeń, 

2. Osoby niszczące sprzęt poniosą odpowiedzialność materialną, 

3. Osoby umyślnie naruszające zakazy obowiązujące na terenie rezerwatu podlegać będą karze 

aresztu lub grzywny. 


