UCHWAŁA NR XX/124/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKAZDROJU
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków
Na podstawie art.40, ust.2, pkt.4 i art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (
Dz.U.Nr.142, poz.1591 z roku 2001 ze zmianami) uchwala się, co następuje
§ 1. Uchwala się Regulamin Korzystania z Parków w LądkuZdroju, stanowiący załącznik nr.1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi LądkaZdroju
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej LądkaZdroju
Janusz Sosna
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Załącznik do Uchwały Nr XX/124/12
Rady Miejskiej LądkaZdroju
z dnia 1 marca 2012 r.
Regulamin Korzystania z Parków w LądkuZdroju
§ 1. 1. Parki w LądkuZdroju są obiektami użyteczności publicznej i służą wypoczynkowi
2. Przebywający na terenie Parków w LądkuZdroju, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania jego zapisów
3. Poruszanie się po terenie Parków może się odbywać wyłącznie po wytyczonych, utwardzonych alejkach
§ 2. Na terenie Parków w LądkuZdroju zabrania się
1. Przebywania na terenie Parku w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających
2. Organizowania imprez masowych i rekreacyjnych oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
Burmistrza LądkaZdroju
3. Użytkowania terenów zielonych (min: trawników, rabat kwiatowych) do celów rekreacyjnych (np: sportów
zimowych), w tym zjeżdżania na sankach, nartach i innych urządzeniach
4. Handlu i świadczenia usług bez zgody Burmistrza LądkaZdroju
5. Biwakowania, rozpalania ognisk i pozostawiania palących się lub tlących przedmiotów
6. Kąpieli w fontannach
7. Umieszczania napisów oraz grafiki na budowlach, murach i innych urządzeniach lub obiektach
8. Umieszczania reklam, tablic i ogłoszeń bez zgody Burmistrza LądkaZdroju
9. Niszczenia lub uszkadzania zieleni
10. Sadzenia lub siania roślin (min: drzew, krzewów, bylin, traw), jak również ich przesadzania
11. Niszczenia, uszkadzania, przestawiania ławek, koszy oraz innych urządzeń i obiektów
12. Wprowadzania psów bez smyczy, (a ras uznawanych za agresywne bez smyczy i kagańca), puszczania
psów luzem oraz pozostawiania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta
13. Zaśmiecania parku
14. Zakłócania spokoju
15. Ruchu pojazdów silnikowych z zastrzeżeniem § 3 ust.1
16. Ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jazdy wierzchem
§ 3. 1. Dopuszcza się do ruchu na terenie parków, wyłącznie po nawierzchniach utwardzonych – wytyczonych
alejkach, pojazdy silnikowe o masie całkowitej do 3,5t, wykonujące czynności związane z utrzymaniem zieleni,
czystości i porządku, patrole Policji i Straży MiejskieJ
2. Dopuszcza się jazdę na rowerach i urządzeniach rolkowych wyłącznie po nawierzchniach utwardzonych –
wytyczonych alejkach, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników parku oraz w sposób nie
powodujący uszkadzania nawierzchni i urządzeń parkowych.
§ 4. Przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w czasie silnego wiatru, burzy oraz silnych
opadów atmosferycznych (deszczu i śniegu), bezpośrednio pod koronami drzew lub w sąsiedztwie drzewostanu
§ 5. Każdy w równym stopniu, ma prawo do korzystania z urządzeń zlokalizowanych na terenie Parku.
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Uzasadnienie
W celu uregulowania zasad korzystania z parków na terenie LądkaZdroju, należało wprowadzić stosowny
regulamin

Burmistrz Lądka Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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