
UCHWAŁA NR XXVI/209/2014
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum edukacyjno- turystyczno rekreacyjnego 
w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza 

w Suchożebrach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obiekt centrum edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowany przy 
Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach, który będzie realizowany w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zostanie 
przeznaczony do powszechnego użytku.

§ 2. Ustala się Regulamin korzystania z terenu obiektu centrum edukacyjno- turystyczno-rekreacyjnego 
w miejscowości Suchożebry stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 Przewodnicząca Rady

Marzena Komar
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Załącznik do UchwałyNr XXVI/209/2014

Rady Gminy Suchożebry

z dnia 11 czerwca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU OBIEKTU
CENTRUM EDUKACYJNO- TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO

w miejscowości Suchożebry

§ 1. 

1. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Rekreacyjne (zwane dalej obiektem)stanowi własność Gminy Suchożebry.
2. Nadzór nad mieniemi działalnością obiektu sprawuje Wójt Gminy Suchożebry na podstawie przepisów ustawy o

samorządzie gminnymi innych przepisów szczególnych.
3. Administratoremobiektu jest Gmina Suchożebry.
4. Korzystanie z obiektu możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszegoregulaminu.

§ 2. 

1. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Rekreacyjne jest obiektem ogólnodostępnymw skład którego wchodzą: plac
rekreacyjno – sportowy (w tym. plac zabaw i siłownia zewnętrzna) oraz pawilon Expo Natura 2000.

2. Na terenie obiektu, zabrania się:
1) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i
spożywania napojów alkoholowych,

2) niszczenia, malowania i oklejania urządzeń i sprzętu Obiektu,
3) wprowadzania psów i innych zwierząt,
4) śmiecenia i brudzenia terenu,
5) zakłócania wypoczynku innych osób,
6) wjeżdżania i poruszania się pojazdami (samochodami, motocyklami, rowerami i kładami) poza miejscami do
tego wyznaczonymi, 

7) prowadzenia sprzedaży towarów;
8) rozniecania i palenia ognisk oraz korzystania z grilla,
9) rozstawiania namiotóworaz nocowania.

3. Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie
Obiektu. 

4. Osoby dewastujące sprzęt na terenieObiektu ponoszą materialną odpowiedzialnośćza wyrządzone szkody.
5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu obiektu,

niezależnieod ewentualnegoskierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 
6. Osoby naruszające nakazy bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu będą pociągnięte do odpowiedzialności

karno – administracyjnej.

§ 3. 

Korzystanie z placu zabaww ramachobiektu
1. Z placu zabaw można korzystać w godz. 8.00 do 20.00.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 12 lat.
3. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Za szkodywyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
5. Na plac zabaw nie wolnowprowadzać psów.
6. Zakaz jazdy na rowerze i gry w piłkę.
7. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Prosimy o wyrzucanie odpadkówdo koszy na śmieci.
8. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględnyzakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów
alkoholowych. 

§ 4. 

Korzystanie z urządzeńsiłowni zewnętrznejw ramachobiektu
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1. Siłownia zewnętrzna to ogólnodostępnyteren służący zabawie i rekreacji.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką dorosłych.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględnyzakaz spożywania alkoholu.
6. Na terenie siłowni zabrania się w szczególności:

- niszczenia urządzeń zabawowych,
- zaśmiecania terenu,
- wprowadzania psów i kotów,
- wnoszenia niebezpiecznychprzedmiotów i pozostawiania ich na terenie.

§ 5. 

Korzystanie z pawilonuExpo Natura 2000 w ramachobiektu
1. Pawilon Natura Expo 2000 pełnieni funkcji centrum edukacyjnego, rekreacyjnego, kulturalnego.
2. Pawilon „Natura Expo 2000” wykorzystywany będzie do prezentowania wystaw o charakterze kulturalnym,

przyrodniczym (głównie związanym z Obszarami Natura 2000 na terenie Gminy – funkcja promocyjna,
turystyczna i edukacyjna).

3. Sala konferencyjna może być wykorzystywana do prezentacji, pogadanek i warsztatów szkoleniowych (np.
rękodzieła, kulinarnych) dla mieszkańcówróżnych grup wiekowych.

4. Pawilon będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności społeczno-kulturowej w tym prowadzonej przez
gminne instytucje kultury działające na terenieGminy.

5. Wszelkie przedsięwzięciaorganizowanew pawiloniemuszą być uzgodnionez administratorem.
6. Osoby korzystające z pawilonu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa,

porządku i czystości w miejscach publicznych.

§ 6. 

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem
korzystania z obiektu lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami
niniejszegoregulaminu.

§ 7. 

1. Wnioski dotyczące merytorycznegozakresu działania obiektu należy składać do administratora obiektu.
2. Skargi dotyczące funkcjonowaniaobiektu należy składać doWójta Gminy Suchożebry.
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