
UCHWAŁA NR XXVII/213/2014
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie korzystania z terenu obiektu centrum edukacyjno- turystyczno-rekreacyjnego 
w miejscowości Suchożebry, stanowiącym załącznik do uchwały NR XXVI/209/2014 RADY GMINY 
SUCHOŻEBRY z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum 
edukacyjno- turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół 
Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

2. Na teren obiektu zabrania się:

1) wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu;

2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

3. Na terenie obiektu, zabrania się:

1) niszczenia, malowania i oklejania urządzeń i sprzętu Obiektu,

2) śmiecenia i brudzenia terenu,

3) zakłócania wypoczynku innych osób,

4) wjeżdżania i poruszania się pojazdami (samochodami, motocyklami, rowerami
i kładami) poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) prowadzenia sprzedaży towarów;

6) rozniecania i palenia ognisk oraz korzystania z grilla,

7) rozstawiania namiotów oraz nocowania.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  „§ 3

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.  Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

5.  Zakaz jazdy na rowerze i gry w piłkę.

6.  Na placu zabaw nie wolno śmiecić.

7.  Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. oraz 
spożywania napojów alkoholowych.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. § 4.

1. Siłownia zewnętrzna to ogólnodostępny teren 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 bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Na terenie siłowni zabrania się:

- niszczenia urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- wprowadzania psów i kotów,

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie.”;

4) uchyla się § 6,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

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

 

 Przewodnicząca Rady

Marzena Komar
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