
W6jt Gminy Lipnik
woj. śv.Jiętokrzyskie
27~ 540 Lipnik

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2019

Wójta Gminy w Lipniku

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia "REGULAMINU KORZYSTANIA Z TERENU PRZY RUINACH

ZAMKU W MIĘDZYGÓRZU"

Na podstawie mi. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) z a r z ą d z a m, co następuje:

§1.

Wprowadza się "Regulamin korzystania z terenu przy ruinach zamku w Międzygórzu".

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza SIę Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lipniku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.
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rngr Andrzej Qrządztel



v'6jt Gminy Lipnik
woj. świftoJm.yskie

27- 540 Lipnik
Załączniki Nr l do Zarządzenia Nr 48/2019

Wójta Gminy w Lipniku
z dn ia 25 czerwca 2019 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PRZY
RUINACH ZAMKU W MIĘDZYGÓRZU

1. Zarządcą obiektu jest: Gmina Lipnik, Lipnik 20,27-540 Lipnik,

Telefony: (0-15) 869-14-10, (0-15) 869-14-19, w dniach wolnych od pracy tel. 501488049

2. Korzystający z terenu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jak
również do przestrzegania j ego postanowień.

3. Korzystanie z terenu jest bezpłatne dla wszystkich zwiedzających.

4. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

5. Zabrania się zaśmiecania terenu. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki oraz
inne opakowania należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

6. Zabrania się kąpieli na terenie zbiornika wodnego przy ruinach zamku w Międzygórzu.
Ponadto zabrania się zanieczyszczania wody w stawie, płoszenia, ścigania, chwytania oraz
zabijania znajdujących się tam zwierząt.

7. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie posadzonej zieleni wokół ruin zamku w Międzygórzu wprowadza
się następujące zasady:

1) teren posadzonej zieleni służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do
tego przeznaczonych,

2) na terenie posadzonej zieleni obowiązuje kategoryczny zakaz:

zaśmiecania terenu, niszczenia lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
niszczenia ławek, koszy na śmieci, pozostałej infrastruktury oraz architektury ogrodowej,
wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, umieszczania bez zgody właściciela obiektu tablic,
napisów oraz ogłoszeń, przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w czasie
silnego wiatru i burzy pod konarami lub w sąsiedztwie starych drzew.

Wszyscy korzystający z terenów zielonych zobowiązani są do ich szanowania, nie wchodzenia
na miejsca, w których są posadzone rośliny.

8. Altana, jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom
zorganizowanym.

9. Termin korzystania z drewnianej altany przez grupy zorganizowane należy uzgodnić
z Zarządcą: Telefony: (0-15) 869-14-10, (0-15) 869-14-19., tel. kom 501488049.

10. Obiekt udostępniany jest w godzinach od 10.00 do 23.00. Po 23.00 obowiązuje
bezwzględna cisza nocna.



11. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku może być wyłącznie
osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. Za osoby
nieletnie przebywające na terenie odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.

12. Korzystający z drewnianej altany zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej.

13. Przebywającym pod altaną jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania
wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.

14. Korzystający z altany oraz przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za
utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania oraz za pozostawienie porządku po
zakończeniu pobytu.

15. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy
zgłosić je Zarządcy przed wejściem na teren.

16. Korzystający z altany ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.

17. Przebywający na terenie mają obowiązek stosować się do w/w poleceń Zarządcy.

W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy zwracać się do
Gminy Lipnik.

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112


