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Poz. 4259
UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY GMINY POMIECHÓWEK
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry"
stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego „Dolina Wkry” w Pomiechówku
w formie Regulaminu parku dydaktyczno-rekreacyjnego „Dolina Wkry” stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Drzazgowski
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Załącznik do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 marca 2019 r.
Regulamin Parku dydaktyczno-rekreacyjnego Dolina Wkry w Pomiechówku
1. Właścicielem dydaktyczno-rekreacyjnego kompleksu leśnego – parku Dolina Wkry w Pomiechówku jest
Gmina Pomiechówek.
2. Teren parku jest ogólnodostępny i służy do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
3. Celem kompleksu leśnego – park Dolina Wkry jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego
ochrona, przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania ruchu turystycznego i szeroko zakrojone działania edukacji przyrodniczej.
4. W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 3 Właściciel może wyłonić operatora.
5. Właściciel/Operator ustali szczegółowe godziny i terminy funkcjonowania kompleksu leśnego – park
Dolina Wkry oraz zasady udostępniania obiektów na terenie kompleksu.
6. Teren parku jest objęty monitoringiem.
7. Park jest dobrem wspólnym, dlatego każdy odwiedzający zobowiązany jest do opieki nad zielenią
i urządzeniami oddanymi jego użytkownikom. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do
przestrzegania postanowień regulaminu.
8. W celu zachowania walorów dydaktyczno-rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie Parku
zobowiązuje się do:
a) zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22:00-6:00,
b) przestrzegania porządku i czystości,
c) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
d) poszanowania żyjących na terenie Parku dzikich zwierząt i rosnącej tam roślinności,
e) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego,
f) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Parku.
9. Na terenie Parku zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych,
b) palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych,
c) płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt,
d) niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu za wyjątkiem prowadzonych przez Właściciela/Operatora
Parku planowych zabiegów utrzymaniowych i pielęgnacyjnych,
e) niszczenia i uszkadzania eksponatów, urządzeń, budynków i budowli,
f) korzystania z obiektów, urządzeń (w tym urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz urządzeń na placach zabaw
dla dzieci) oraz eksponatów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
g) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
h) grillowania i palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,
i) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Właściciela/Operatora Parku,
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j) jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym quadów, z wyjątkiem pojazdów służbowych Policji,
Urzędu Gminy, służb oraz pojazdów uprzywilejowanych przez Właściciela/Operatora Parku,
k) używania rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych
uczestników Parku,
l) wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji
chemicznych,
m) dotykania urządzeń elektrycznych,
n) prowadzenie działalności handlowej
Właściciela/Operatora Parku,

i usługowej

bez

uprzedniego

pisemnego

zezwolenia

o) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Właściciela/Operatora Parku,
p) organizowania imprez bez zgody Właściciela/Operatora Parku,
q) biwakowania bez zgody Właściciela/Operatora Parku (w parku zlokalizowane są miejsca piknikowe
z których można korzystać),
r) wchodzenia do rzeki,
s) łowienia ryb,
t) pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych, zwłaszcza w pobliżu cieków wodnych,
u) prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną – bez smyczy i bez
kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią.
10. Właściciela/Operatora Parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na
terenie Parku.
11. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność:
a) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
b) w okresie zimowym – należy poruszać się oznaczonym i odśnieżonym szlakiem zimowym,
c) przy wchodzeniu i schodzeniu z obiektów, schodzeniu ze schodów terenowych oraz na stromiznach
i alejkach o dużym spadku, w tym na ścieżce biegnącej wśród konarów drzew.
12. Poruszanie się po ścieżce biegnącej wśród konarów drzew oraz korzystanie z wieży widokowej jest
zabronione podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz.
13. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność
opiekuna dziecka.
14. Korzystanie z Parku grup zorganizowanych odbywa się po uzgodnieniu i na zasadach określonych
przez Właściciela/Operatora Parku.
15. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom, względnie
sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie
wykroczeń oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
16. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Właściciela/Operatora
Parku.
17. Wszelkie przypadki niszczenia zieleni oraz parkowych urządzeń rekreacyjnych należy zgłaszać
Właścicielowi/Operatorowi Parku lub policji.
Telefony alarmowe:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
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Dane kontaktowe Właściciela Parku:
Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
Tel.: (22) 765 27 24

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Drzazgowski

