
 

UCHWAŁA NR XXIII/245/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów  

zielonych tzw. Żeromszczyzny w Ciekotach 

 

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 2020 r., poz.713, z późn. zm.) Rada Gminy Masłów 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z terenów zielonych tzw. Żeromszczyzny wokół 

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach stanowiącego własność Gminy 

Masłów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ogłoszony zostanie na tablicach informacyjnych 

zlokalizowanych w obszarze obiektu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin korzystania z terenów zielonych 

tzw. Żeromszczyzny w Ciekotach 

 

Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych wprowadza się regulamin korzystania 

z terenów zielonych wokół Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” i dworku Stefana 

Żeromskiego zwanych dalej Żeromszczyzną. 

Żeromszczyzna stanowi ogólne dobro wszystkich mieszkańców gminy Masłów, a także osób 

odwiedzających. Z racji kulturowego charakteru miejsca i bliskości dworku Stefana 

Żeromskiego jest miejscem szczególnie ważnym w kontekście dbałości o jego literacki 

charakter i zachowanie przyrodniczych walorów krajobrazu w zgodzie z tymi z przełomu 

XIX i XX w. 

Administratorem terenu jest Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w 

Ciekotach zwany dalej „Dyrektorem”. 

W celu właściwego utrzymania zarówno jego wyglądu jak i urządzeń stanowiących jego 

wyposażenie wymaga się właściwego i przemyślanego korzystania z walorów poprzez 

stosowanie poniższego regulaminu: 

 

§ 1 

Żeromszczyzna jest terenem ogólnodostępnym, monitorowanym 24 h/dobę. Regulamin 

monitoringu wizyjnego wraz z klauzulą informacyjną jest dostępny w Centrum Edukacji i 

Kultury „Szklany Dom”. 

 

§ 2 

1) Obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania na terenach zielonych. Parkowanie 

w uzasadnionych przypadkach (wydarzenia organizowane przez CEiK) wymaga zgody 

Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich; Parking znajduje się 

przed Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

2) Wędkarze korzystający ze stawu uprawnieni są do wyjazdu na drogę prowadzącą do 

przepompowni celem rozładowania sprzętu, po czym zobowiązani są do odstawienia 

samochodu na parking. 

3) Organizowanie wydarzeń oraz prowadzenie handlu i usług wymaga zgody Dyrektora. 

4) Zdjęcia i nagrania filmowe można wykonywać nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla 

celów niekomercyjnych, nie będą powodować zniszczeń otoczenia oraz nie będą 

wychodzić poza normy dobrych obyczajów. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych 

wymaga zgody Dyrektora. 

5) Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać 

innym korzystającym z terenów zielonych. 

 

§ 3 

Na Żeromszczyźnie obowiązują następujące zakazy: 

 



1) zabronione jest niszczenie zieleni, a w szczególności: 

• niszczenie i uszkadzanie obiektów architektury oraz roślinności,  

• wyrywanie i łamanie roślin, 

• wchodzenie na drzewa 

• rozkopywanie gruntu; 

2) wyrywanie urządzeń podtrzymujących roślinność oraz drzewa, 

3) karmienie ryb i ptaków chlebem i innymi szkodliwymi produktami, 

4) nie dopuszcza się zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo 

odwiedzających m.in.:  

− hałaśliwego zachowywania się,  

− głośnego używania przenośnych urządzeń emitujących dźwięk,  

− biwakowania bez zgody dyrektora,  

− utrudniania korzystania z terenu pozostałym osobom przez pozostawianie sprzętu 

wędkarskiego bez uporządkowania.  

Zakaz ten nie dotyczy osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Centrum 

Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

5) palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz spożywanie alkoholu lub 

środków odurzających, 

6) przebywanie pod drzewami podczas burz i silnych wiatrów, 

7) przebywanie dzieci do lat 12 bez opieki osoby dorosłej, 

8) uwalnianie psów ze smyczy oraz pozostawianie ich i innych zwierząt bez opieki, kąpieli 

zwierząt domowych w stawie, zaśmiecanie terenów zielonych (w tym odchodami 

zwierzęcymi) oraz obszaru stawu i jego brzegów 

9) poruszanie się pojazdami napędzanymi silnikiem (np. skutery, motocykle), 

10) przestawianie i niszczenie ławek i ich wyrywanie, łamanie drewnianych szczebli, 

malowanie i zabrudzanie, siadanie na oparciach, wpuszczanie na nie zwierząt, 

11) fotografowanie i filmowanie części systemów bezpieczeństwa. 

 

§ 4 

Na terenie Żeromszczyzny znajduje się plac zabaw. Korzystający z niego zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu przyjętego Uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016 r., 

Załącznik Nr 1do Uchwały nr XX/189/2016. 

1) W wiszących wiklinowych kokonach mogą przebywać osoby, których wspólna waga nie 

przekracza 100 kg; 

2) Zakazuje się gwałtowanego huśtania i bujania kokonów, wchodzenia i wspinania się na 

konstrukcje; 

3) Dzieci do lat 12 mogą korzystać z kokonów jedynie pod opieką opiekunów. 

 

§ 5 

Na terenie Żeromszczyzny znajduje się molo, po którym można poruszać się tylko pieszo. 



 

§ 6 

Zabrania się korzystania z kąpieli w stawie oraz pływania urządzeniami pływającymi.  

W następujących przypadkach możliwe są odstępstwa od zakazu po uzyskaniu zgody 

dyrektora obiektu: organizowanie edukacyjnych szkoleń pod opieką osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, organizowanie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym  

z zagwarantowaniem bezpieczeństwa uczestnikom. 

 

§ 7 

Krąg ogniskowy udostępniany jest za zgodą Dyrektora. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk 

 i grillowania w innych miejscach. 

 

§ 8 

1) Wszyscy korzystający z Żeromszczyzny zobowiązani są do zachowania porządku; 

2) Za zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z terenów zielonych 

odpowiadają osoby, które dokonały zniszczeń, a w przypadku dzieci, ich rodzice lub 

opiekunowie; 

3) Za rzeczy pozostawiane przez osoby korzystające z terenów zielonych administrator nie 

ponosi odpowiedzialności; 

4) Za wypadki spowodowane brakiem przestrzegania niniejszego Regulaminu 

odpowiedzialność ponosi korzystający z terenów zielonych; 

5) Wszelkie zauważone zniszczenia terenów zielonych należy zgłaszać w Centrum Edukacji 

i Kultury „Szklany Dom”; 

6) Wszelkie zauważone przypadki zagrożenia dla zdrowia lub życia korzystających 

z terenów zielonych należy zgłaszać pod telefon alarmowy nr 112 lub odpowiednio: 

• Policja - 997 

• Straż Pożarna - 998 

• Pogotowie Ratunkowe - 999 

 

§ 9 

1) Osoby przebywające na terenach zielonych zobowiązane są przestrzegać przepisy 

Regulaminu.  

2) Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu będą podległy 

odpowiedzialności wynikającej ze stosownych przepisów prawa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 


