UCHWAŁA Nr IX/65/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z parku gminnego w Kleszczewie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r.
Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153
poz. 1271; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055,Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 450, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co
następuje :
§1
Uchwala się Regulamin korzystania z parku gminnego w Kleszczewie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Regulamin podlega wywieszenie na tablicach usytuowanych w Parku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Załącznik do Uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca
2011r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU GMINNEGO W KLESZCZEWIE

1. Park gminny w Kleszczewie jest terenem ogólnodostępnym

służącym

wypoczynkowi i aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Na obszarze parku obowiązuje zakaz :
1) śmiecenia i zanieczyszczania terenu parku,
2) niszczenia trawników oraz roślinności,
3) niszczenia, uszkadzania lub przestawiania urządzeń parkowych,
4) spożywania napojów alkoholowych lub używania środków odurzających,
5) przebywania

w

stanie

nietrzeźwym

lub

pod

wpływem

środków

odurzających,
6) palenia ognisk, grillowania lub pozostawiania palących się przedmiotów,
7) wywoływania hałasu, głośnego odtwarzania muzyki,
8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i
szkodliwych substancji chemicznych,
9) gry w piłkę,
10) jazdy konnej,
11) wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych za wyjątkiem ul. Parkowej,
12) zanieczyszczania stawów, kąpieli w stawach,
13) łowienia ryb w stawach bez zezwolenia,
14) płoszenia ptactwa i innej zwierzyny,
15) prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia,
16) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń,
17)zachowań zakłócających spokój, porządek i bezpieczeństwo innych
użytkowników,
18)biwakowania i nocowania w parku,
19)wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem sprzętu służącego do
aktywnej rekreacji,

20) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
3. Na terenie parku użytkownicy są zobowiązani do sprzątania odchodów
pozostawionych przez ich zwierzęta.
4. Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub
ograniczać korzystanie z parku innym użytkownikom.
5. Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub
jego opiekuna.
6. Korzystający z

parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania

regulaminu.
7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie
przestrzegania regulaminu parku.
8. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie,
podlegają karze grzywny według przepisów Kodeksu wykroczeń.
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń powstałe w trakcie użytkowania należy
niezwłocznie zgłaszać do

Zakładu Komunalnego lub Urzędu Gminy

w Kleszczewie.
10. Obowiązki administratora terenu parku pełni Zakład Komunalny w Kleszczewie.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

