
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/467/2013 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu 

Na podstawie art. 40 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się „Regulamin Parku Miejskiego im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych w Parku Miejskim  

im. Jana III Sobieskiego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 6489



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/467/2013  

Rady Miejskiej Wałbrzycha  

z dnia 28 maja 2013 r.  

 

 

REGULAMIN PARKU MIEJSKIEGO  

im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu  

§ 1. Park jest terenem wypoczynkowym, służy do aktywnej rekreacji i edukacji przyrodniczej 

korzystających z parku.  

§ 2. 1. Park jest miejskim obiektem użyteczności publicznej, stanowi dobro wszystkich mieszkańców 

miasta.  

2. Wyznaczone obszary Parku, za zgodą właściciela na zasadach określonych w umowie, mogą być 

czasowo wykorzystywane na inne cele niż określone w § 1.  

§ 3. Park oraz znajdujące się w nim urządzenia parkowe oraz elementy małej architektury są powszechnie 

dostępne, korzystanie z Parku jest bezpłatne z zastrzeżeniem § 2  ust. 2.  

§ 4. Na obszarze Parku obowiązuje zakaz:  

1) rozkopywania gruntu, niszczenia i uszkadzania roślinności oraz płoszenia zwierząt i ptactwa,  

2) ustawiania lub przestawiania ławek, koszy, urządzeń rekreacyjno – sportowych i innych urządzeń 

parkowych,  

3) ograniczania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń parkowych, chyba, że wynika to ze zwykłego 

korzystania z tych urządzeń,  

4) palenia ognisk, grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów,  

5) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody właściciela za wyjątkiem:  

a) osób na wózkach inwalidzkich,  

b) osób na rowerach poruszających się po wyznaczonych trasach rowerowych,  

c) pojazdów uprzywilejowanych i służb porządkowych,  

d) pojazdów obsługi i klientów na drodze dojazdowej do Domu Turysty "Harcówka",  

6) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,  

7) umieszczania tablic, ogłoszeń, reklam bez zgody właściciela,  

8) wykonywania napisów i graffiti na urządzeniach parkowych i murach,  

9) rozbijania namiotów i biwakowania.  
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