
UCHWAŁA NR XX/140/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
z 2020r. poz. 713) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XX/140/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.07.2020 r. w sprawie regulaminu 
korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Drawsko ustala zasady i tryb 
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Miejsce pod nazwą Miejsca rekreacji Pynckowskie 
Doły w Pęckowie jest obiektem użyteczności publicznej. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania 
z obiektu dla wszystkich użytkowników. Uchwalenie regulaminu jest podstawą do egzekwowania zasad 
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik  

do uchwały nr XX/140/2020 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 22.07.2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w 

Pęckowie 

 

Regulamin korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 

 

§1 

1. Administratorem terenu jest Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121,  

64-733 Drawsko, tel. 67 -256 91 28. 

2. Na terenie obiektu - Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 

znajduje się: 

-wiata, ławki, kosze na śmieci, boisko do piłki siatkowej, tablice informacyjne, nasadzenia 

zieleni, plac zabaw oraz ogrodzony zbiornik wodny ( dawny zbiornik p-poż).   

3. Gospodarzem terenu jest Sołectwo Pęckowo, reprezentowane przez Sołtysa wsi 

Pęckowo. 

 

§2 

Wszyscy korzystający z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie przed 

rozpoczęciem korzystania zobowiązani są do: 

1. zapoznania się i przestrzegania regulaminu, 

2. użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może zostać pozbawiony 

możliwości korzystania z obiektu, 

3. wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek oraz przebieg 

korzystania z obiektu, 

Administrator terenu oraz Gospodarz terenu zastrzega sobie możliwość wyłączenia 

części obiektu lub całości z użytkowania z powodów np. prac porządkowych,  

 

§3 

1. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

2. Administrator terenu zastrzega sobie prawo do zarezerwowania obiektu u Sołtysa wsi 

Pęckowo w celu przeprowadzenia gminnych imprez i innych sytuacji, kiedy obiekt jest 

niezbędny dla Administratora terenu. 

3. Administrator terenu lub Gospodarz terenu ma prawo zakazać wstępu na obiekt w 

przypadku, gdy urządzenia na obiekcie nie nadają się do użytkowania oraz w innych, gdy 

uzna to za uzasadnione.  

 

§4 

1. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na obiekcie czuwa 

Gospodarz terenu upoważniony do wydawania uwag użytkownikom obiektu. 

2. Osoby użytkujące urządzenia na obiekcie zobowiązane są do niezwłocznego 

zgłoszenia Gospodarzowi terenu wszelkich uszkodzeń w urządzeniach na obiekcie. 

3. Osoby korzystające ze zbiornika wodnego- łowiące ryby, zobowiązane są do 

funkcjonowania w formule: złów i wypuść z powrotem do wody. 

 

§5 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zabrania się: 
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a. przebywania dzieci do 13 roku życia bez opieki dorosłych, 

b. samoczynnego przestawiania urządzeń na obiekcie, 

c. poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach itp. po terenie obiektu, 

d. używania urządzeń oznakowanych jako uszkodzone, 

e. instalowania urządzeń, sprzętu nie będącego wyposażeniem obiektu, 

f. wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody Gospodarza terenu 

lub Administratora terenu, 

g. palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

h. palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i przyjmowania środków 

odurzających lub innych używek, 

i. przebywania na obiekcie osób pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

j. zaśmiecania obiektu, 

k. niszczenia zieleni oraz urządzeń na obiekcie, 

l. przeszkadzania grupom zorganizowanym, używania wulgarnych słów, zakłócania 

porządku, 

m. wieszania oraz wchodzenia na urządzenia funkcjonujące na obiekcie, 

n. wprowadzania na teren psów i innych zwierząt. 

 

§6 

1. Korzystający z obiektu powinien sprawdzić stan techniczny obiektu oraz urządzeń, z 

których będzie korzystał. 

2. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Gospodarzowi 

terenu lub Administratorowi terenu. 

 

§7 

Gospodarz terenu oraz Administrator terenu nie ponoszą odpowiedzialności za straty 

materialne, uszczerbki na zdrowiu, wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz 

wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień regulaminu lub 

wynikające ze złego stanu zdrowia korzystającego oraz nie ponoszą odpowiedzialności za 

rzeczy, dokumenty pozostawione na terenie obiektu. 

 

§8 

1.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu ponoszą odpowiedzialność 

na zasadach odpowiedzialności cywilnej. 

2.Osoby, które dopuściły się uszkodzenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązane są do 

pokrycia kosztów naprawy, w terminie bez zbędnej zwłoki. 

 

§9 

O wszelkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje w każdym przypadku Gospodarz 

terenu lub Administrator terenu. 

 

§10 

Telefony alarmowe: 

 

Numer alarmowy 112 

 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż pożarna 998 

Policja 997 
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