
Uchwała NR XIII/159/2019 

RADY GMINY MASŁÓW 

 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 w  sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego wokół 

zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 506.) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej stanowiącej 

własność Gminy Masłów w zakresie ogólnodostępnym – teren rekreacyjno-wypoczynkowy, zwany 

dalej „obiektem". 

 

§ 2. Uchwala się „Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno - wypoczynkowego wokół zalewu 

Cedzyna na terenie Gminy Masłów”- stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ogłoszony zostanie na tablicy informacyjnej zlokalizowanej 

w obszarze obiektu lub bezpośrednio przy obiekcie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

      

        mgr inż. Piotr Zegadło 

 

 

  



REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNO –

WYPOCZYNKOWEGO WOKÓŁ ZALEWU CEDZYNA NA TERENIE 

GMINY MASŁÓW.  

1. Wstęp na teren obiektu oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania tego 

regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów, opisów stanowisk, zarządzeń itp., wydanych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym.  

2. Tereny rekreacyjne dostępne są bez ograniczeń czasowych, ale z uwagi na bezpieczeństwo zaleca się opuszczenie 

obiektu podczas niesprzyjających warunków pogodowych (burza, wichura, zawieja itp.) 

3. Teren rekreacyjny jest ogólnodostępny. 

 

4. Użytkownicy terenu rekreacyjnego korzystają z niego na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów 

i odpowiadają za wyrządzone szkody 

5.  Za osoby nieletnie przebywające na terenie rekreacyjnym odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowi. 

6. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz: 

1) zaśmiecania terenu; 

2) dewastowania urządzeń rekreacyjnych oraz elementów wyposażenia terenu 

3) wykorzystywania sprzętu i urządzeń rekreacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego; 

5)palenia ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych; 

6) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających; 

7) przebywania osób nietrzeźwych; 

8) skakanie oraz kąpieli w obrębie pomostów pływających; 

9) niszczenia i uszkadzania roślinności. 

 

7. Dopuszcza się rozpalenie ogniska wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego 

regulaminu. 

8. Korzystanie z ogniska winno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym; 

1) rozpalający ognisko zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy rozpalaniu i utrzymaniu ognia;  

2) po zakończeniu ogniska oraz pobytu w miejscu rekreacyjnym osoby tam przebywające zobowiązane są do 

bezwzględnego sprawdzenia czy ognisko skutecznie wygaszono; 

3) w trakcie palenia się ogniska zabrania się pozostawania ognia bez dozoru; 

4) w ognisku można spalać tylko i wyłącznie drewno; 

5) zapewnienie drewna do rozpalania i utrzymania ognia leży w gestii korzystających z ogniska. 

 

9. Psy na terenie rekreacyjnym mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, z tym, że pies rasy uznawanej za 

agresywną lub pies o wysokości w kłębie ponad 30 cm powinien ponadto mieć założony kaganiec. 

10. Do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami; 

2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na ścieżkach  oraz obiektach i terenach 

przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego  

 

11. Zabrania się umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez zgody Gminy Masłów lub zarządcy. 

 

12. Teren rekreacyjny jest monitorowany. 

 

Telefon do Urzędu Gminy Masłów: 41 311 00 60 
TELEFONY ALARMOWE: 

TELEFON ALARMOWY: 112     
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999  
STRAŻ POŻARNA: 998 
 POLICJA: 997 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

      

mgr inż. Piotr Zegadło 

 


