
Projekt

z dnia  7 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania  z parków, skwerów i zieleńców miejskich

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Przyjąć Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich, w brzmieniu jak w załączniku 
do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązać Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej do umieszczenia w/w regulaminu przy wejściu 
do parków, skwerów i zieleńców miejskich.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 228/XXX/92 z dnia 16 września 1992 r. (zmieniona uchwałą 
nr 247/XXXI/92 z 4 listopada 1992 r.) w sprawie regulaminu parków i zieleńców miejskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia....................2015 r.

Regulamin korzystania z parków, zieleńców i skwerów miejskich

1. Parki, zieleńce i skwery – zwane dalej obiektami zieleni są przestrzenią publiczną, służą do wypoczynku 
oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. Przebywając na terenie obiektu zieleni należy 
zachować spokój, porządek i czystość.

2. Na terenie obiektu zieleni nie wolno:

a) niszczyć trawników, drzew, krzewów, wyrywać kwiatów,

b) niszczyć ławek, koszy i innych elementów składowych obiektu,

c) zaśmiecać terenu lub składować jakichkolwiek odpadów,

d) wprowadzać psów bez smyczy i bez kagańca,

e) spożywać napojów alkoholowych oraz zażywać środków odurzających, palić tytoniu,

f) przebywać pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających,

g) poruszać się pojazdami z wyjątkiem rowerków dziecięcych, wózków inwalidzkich, pojazdów 
uprzywilejowanych oraz pojazdów upoważnionych,

h) zamieszczać tablic, reklam, ogłoszeń, napisów oraz  prowadzić handlu i organizować imprez bez zgody 
władającego obiektem,

i) używać niebezpiecznych materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

j) palić ognisk,

k) grillować (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych).

3. Ruch rowerowy może odbywać się na terenie obiektu zieleni jedynie na wyznaczonych trasach rowerowych.

4. W okresie zimowym na terenie obiektu zieleni należy poruszać się wyłącznie po odśnieżonych trasach 
komunikacyjnych.

5. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.

6. Korzystanie z istniejących urządzeń znajdujących się na terenie obiektu zieleni możliwe jest wyłącznie po 
zapoznaniu się z instrukcją użytkowania.

7. Za skutki wynikające z nieprawidłowego korzystania z obiektu zieleni i urządzeń znajdujących się na nim 
oraz za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiadają korzystający.

Id: BCD3C165-DBF2-4373-9C44-050CF1D6E9F2. Projekt Strona 1




