
Załącznik nr 7 
 

Wzory znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 
 

§ 1. Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowiązują na odległość podaną na obrzeżu znaku, 
licząc w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, 
obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku. 

I. Znaki zakazu 

§ 2. 1. Znaki zakazu wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę. 
2. Znakami zakazu są: 

 1) znak "kąpiel zabroniona", 
 2) znak "kąpiel zabroniona - szlak żeglowny", 
 3) znak "kąpiel zabroniona - most", 
 4) znak "kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody", 
 5) znak "kąpiel zabroniona - woda skażona", 
 6) znak "kąpiel zabroniona - woda pitna", 
 7) znak "kąpiel zabroniona - hodowla ryb", 
 8) znak "skakanie do wody zabronione", 
 9) znak "strefa ciszy". 

§ 3. Znaki zakazu, o których mowa w § 2, mają kształt okrągły o średnicy 60 cm. 
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II. Znaki ostrzegawcze 

§ 4. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na 
obszarze wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa. 

2. Znakami ostrzegawczymi są: 
 1) znak "wiry", 
 2) znak "niebezpieczna głębokość wody", 
 3) znak "zimna woda", 
 4) znak "nagły uskok", 
 5) znak "pale", 
 6) znak "skały podwodne", 
 7) znak "kamieniste dno", 
 8) znak "sieci rybackie", 
 9) znak "wodorosty". 

§ 5. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 4, mają kształt trójkątów równobocznych, 
których wierzchołek skierowany jest ku górze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm. 
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III. Znaki informacyjne 

§ 6. 1. Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku 
obiekty i urządzenia. 

2. Znakami informacyjnymi są: 
 1) znak "plaża strzeżona", 
 2) znak "punkt medyczny", 
 3) znak "telefon". 
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§ 7. Znaki informacyjne, o których mowa w § 6, mają kształt prostokąta o wymiarach 80 x 60 
cm. 
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