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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

§ 1

Niniejszy  regulamin  ustala  zasady  korzystania  z  niedozorowanego  terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego będącego własnością Powiatu Elbląskiego położonego 
na działce 297/5 obręb Suchacz gm. Tolkmicko, z:

• parkingu samochodowego do 2,5 t,
• pola namiotowego,
• cumowania łodzi i jachtów

 
§ 2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1. Miejscem  parkingowym  jest  oznakowana  wydzielona  powierzchnia  terenu 
przeznaczona na parkowanie pojazdu osobowego lub przyczepy kampingowej.

2. Miejscem cumowania są trapiki.
3. Pola namiotowe to miejsce wskazane przez obsługę.

 
§3

1. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy czynny jest w sezonie od 15 maja do 30 
września.
2. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa od godziny 12:00 w dniu 

przyjazdu do godziny 12:00 dnia następnego.
3. Poprzez wjazd na teren rekreacyjno-wypoczynkowy następuje zawarcie przez 

użytkownika  z  Zarządcą  umowy  najmu  miejsca  parkingowego  pojazdów 
osobowych, przyczep kampingowych, parkowania łodzi lub jachtu.

4. Miejsce  rozłożenia  namiotów,  ustawiania  przyczep  kempingowych, 
samochodów do 2,5 t, motocykli, rowerów ustala się z pracownikiem obsługi 
terenu.

5. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z 
parkingu i przystani.

6. Na  teren  cumowania  mają  prawo  wpłynąć  jednostki  pływające,  których 
sternicy uzyskali na to zgodę.

7. Użytkownik poprzez wjazd na teren rekreacyjno-wypoczynkowy wyraża zgodę 
na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego 
postanowień.
. 
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§ 4

Na  terenie  rekreacyjno-wypoczynkowym  jest  udostępniony  do  dyspozycji 
przebywających osób pojemniki na śmieci.

§ 5

1. Administrator  nie  odpowiada  za  przedmioty  pozostawione  w  namiotach, 
samochodach,  przyczepach  campingowych  oraz  w  łodziach  i  jachtach 
cumujących w przystani.

2. Administrator  na  terenie  rekreacyjno-wypoczynkowym  nie  ponosi 
odpowiedzialności za szkody zdrowotne i materialne wyrządzone przez osoby 
trzecie lub siły natury.

3. Administrator nie dokonuje  zwrotu opłat za pobyt na terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu.

§ 6

1. Teren  rekreacyjno-wypoczynkowy  nie  jest  strzeżony,  jest  miejscem 
wypoczynku.  Użytkownicy  terenu  dbają  o  spokój  własny  i  innych 
użytkowników.

2. Właściciele  zwierząt  przebywających  na  terenie  pola  namiotowego  są 
zobowiązani  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  czystości  oraz  posiadania 
aktualnego  szczepienia  psa  przeciwko  wściekliźnie  .  Psy  powinny  być 
prowadzone na smyczy i w kagańcu.

3. Użytkownik,  który  przebywa  na  terenie  zobowiązany  jest  do 
przestrzegania przepisów prawa, zasad  sanitarno- epidemiologicznych 
oraz przepisów przeciwpożarowych.

4. Dzieci mogą przebywać na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym tylko 
pod opieką osób dorosłych.

5. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu 
będą  wydaleni  poza  teren  bez  zwrotu  kosztów  za  niewykorzystany 
pobyt.

 

§7

1. Wysokość  opłat  za  korzystanie  z  terenu  rekreacyjno-wypoczynkowego, 
określa tabela opłat. Ceny określone w załączniku do Regulaminu są cenami 
brutto.

2. Za  zgubienie  dowodu  parkingowego  pobierana  jest  dodatkowa  opłata  w 
wysokości 20 zł.

§ 8
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Cennik  i  Regulamin  są  do  wglądu  u  pracownika  obsługi  terenu  rekreacyjno-
wypoczynkowego,  dostępne  są  również  na  stronie  internetowej  ZAZ 
www.zaz.kamionekwielki.com.pl

§ 9

1. Z opłat parkingowych pojazdu osobowego zwolnione są następujące osoby 
lub pojazdy:

• pojazdy służb ratowniczych będące w akcji,
• pojazdy służb państwowych (Policja, Straż Pożarna, itp.) przebywające 

na terenie parkingu w celach służbowych,
• pojazdy Powiatu Elbląskiego,

2. Z opłat za cumowanie łodzi i jachtu zwolnione są jednostki pływające Powiatu 
Elbląskiego.

§ 10

1. Wjeżdżając na teren rekreacyjno-wypoczynkowy należy obowiązkowo:

• stosować się do poleceń pracownika obsługi i dyżurnego przystani,

• zatrzymać się  przed bramą w celu odebrania dowodu parkingowego 
uprawiającego do korzystania z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego i 
opłacenia go.

§ 11

Na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym zabrania się:

1. Parkowania  pojazdów poza  miejscami  wyznaczonymi  do  parkowania  przez 
obsługę parkingu.

2. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.
3. Zakłócania porządku publicznego.
4. Zaśmiecania terenu.
5. Ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń.
6. Dewastowania istniejącej infrastruktury i przyległych obiektów.
7. Wprowadzanie zwierząt bez zgody obsługi.
8. Palenie wyrobów tytoniowych, używania ognia oraz niepotrzebnego włączania 

i przeprowadzania prób silnika.
9. Parkowania pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem.
10. Mycia samochodów i innych pojazdów.

http://www.zaz.kamionekwielki.com.pl/
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11. Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Administratora.
12. Rozpalania ognisk.
13. Używania otwartego ognia w namiotach.
14. Grillowania  i  używania  butli  gazowych w pobliżu  ustawionych  pojazdów i 

przyczep kampingowych.
15. Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela.
16. Zanieczyszczania środowiska naturalnego.
17. Picia  alkoholu  oraz  przebywania  osób  nietrzeźwych  lub  pod  wpływem 

substancji psychotropowych.
18. Kąpieli i wędkowania w sezonie żeglarskim.
19. Wykonywania  prac  remontowych  na  zacumowanych  jednostkach,  poza 

miejscami wskazanymi przez obsługę.
20. Slipowania jednostek bez zgody obsługi.
21. Przebywania  na  pomoście  osobom  nie  korzystającym  z  jednostek 

pływających.
22. Przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osoby dorosłej.

§ 12

1. Użytkownik  terenu  rekreacyjno-wypoczynkowego  we  własnym  zakresie 
zabezpieczają swój pojazd lub sprzęt wodny przycumowany (łódź lub jacht) 
przed kradzieżą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody pojazdu i sprzętu, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione 
w nich.

2. Pojazd/sprzęt wodny, po ustawieniu na miejscu parkingowym/postojowym, 
powinien być unieruchomiony i zabezpieczony. 

3. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  korzystania  z 
parkingu i przystani oraz do stosowania się do poleceń pracowników obsługi.

4. Użytkownik  pojazdu/sprzętu  wodnego  odpowiada  za  wszelkie  szkody 
wyrządzone na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie parkingu i przystani zobowiązane 
są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasady etyki  żeglarskiej  oraz 
poleceń obsługi.

6. Wszelkich  formalności  i  wnoszenia  opłat  należy  dokonać  niezwłocznie  po 
przybyciu. 

7. Na  terenie  rekreacyjno-wypoczynkowym  obowiązuje  cisza  nocna  od 
godziny 22:00 do 6:00.

§ 13

Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2018 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu



                                                                                                                                          Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                        do Uchwały nr  
33/2018 

Zarządu Powiatu w Elblągu 

                                                                                                                                                           z dnia 24 
kwietnia 2018 r.


