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UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu terenów rekreacji przy stawach w Szczańcu
Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 506), uchwala się:
Regulamin korzystania z kompleksu terenów rekreacji przy stawach w Szczańcu
§ 1. 1. Ilekroć mowa w regulaminie o kompleksie należy rozumieć kompleks terenów rekreacji
w Szczańcu.
2. Właścicielem kompleksu jest Gmina Szczaniec.
3. Kompleks obejmują:
1) 2 stawy z opaską chodnikową, ławkami do wypoczynku i kładkami do łowienia ryb,
2) 2 wiaty z których pierwsza stanowi miejsce wypoczynku dla turystów i mieszkańców, z plenerową
biblioteką, a druga punkt edukacji pszczelarskiej z ekspozycją tablic informacyjnych i uli pszczelich,
3) fotowoltaiczną ładowarkę,
4) podświetlony witacz,
5) oświetlenie terenu lampami solarnymi,
6) nasadzenia zieleni i miejsca do parkowania.
4. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne z wyjątkiem łowienia ryb.
5. Kompleks jest czynny dla użytkowników całodobowo z zachowaniem ciszy nocnej.
6. Warunkiem korzystania z kompleksu jest zachowanie ładu, porządku i spokoju umożliwiającego
korzystanie z kompleksu przez innych użytkowników oraz:
1) w plenerowej bibliotece swobodne korzystanie z księgozbioru zgromadzonego w budkach lęgowych
zamieszczonych w wiacie pierwszej, a po przeczytaniu książek zwracanie ich w to samo miejsce,
2) w punkcie informacji pszczelarskiej umiejscowionym przy wiacie drugiej korzystanie z informacji
zawartych na tablicach oraz oglądanie ekspozycji uli bez ich demontażu,
7. Łowienie ryb jest możliwe tylko w stawie pierwszym (większym) na następujących zasadach:
1) pozwolenia na łowienie wydaje Sołtys Szczańca,
2) stawki za prawo łowienia ustala Rada Sołecka Sołectwa Szczaniec,
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3) opłaty za prawo łowienia wnosi się w Urzędzie Gminy za pomocą karty płatniczej lub w placówce
bankowej oraz przelewem na konto gminy,
4) prawo kontrolowania uprawnienia do łowienia posiadają Sołtys i upoważnieni Członkowie Rady Sołeckiej,
5) Sołectwo Szczaniec ze środków za udzielanie pozwolenia oraz z funduszu sołeckiego są zobowiązani do
zarybiania stawu i dokarmiania ryb.
8. Parkowanie na terenie kompleksu na pasie pomiędzy stawami a jezdnią możliwe jest tyko w miejscach
do tego wyznaczonych i dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kompleksu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania
się:
1) parkowania ciągników, przyczep i maszyn rolniczych,
2) wprowadzania i użytkowania, poza miejscami do tego wyznaczonymi, sprzętu silnikowego, na przykład:
motorower, motocykl, samochód oraz łódź.
3) niszczenia zainstalowanych urządzeń,
4) kąpieli, zakłócania porządku i przeszkadzania innym w wypoczynku,
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kompleksu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
11. Wyposażenie kompleksu należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
12. Użytkownicy korzystający z kompleksu zobowiązani są do zachowania ostrożności z uwagi na bliskość
akwenów wodnych i związane z tym niebezpieczeństwo.
13. Właściciel kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z kompleksu oraz za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkowników.
14. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kompleksu można zgłaszać do Referatu Komunalnego
Urzędu Gminy Szczaniec osobiście lub pod nr tel. 68 3410192 w godz. pracy Urzędu oraz do Kierownika
referatu po godz. pracy w pod tel. 500110021 w nagłych przypadkach dotyczących zniszczenia infrastruktury
zagrażającemu bezpieczeństwu użytkowników.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Szczaniec
Daniel Sokołowski

