
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/249/2014 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu parku w Janowicach Wielkich 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z parku >>Zielona Dolina<<”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Regulamin korzystania z parku powinien być podany do publicznej wiadomości oraz zamieszczony na 

tablicach informacyjnych przy wejściu do parku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

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

Województwa Dolnośląskiego 

Przewodniczący Rady Gminy w Janowicach Wielkich: 

S. Młodziński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 października 2014 r.

Poz. 4452



Załącznik do uchwały Nr XXXV/249/2014 Rady 

 Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 października 2014 r. 

 

 

Regulamin korzystania z parku „Zielona Dolina” 

 
1.  Park „Zielona Dolina”, dalej zwany Parkiem, jest dobrem wszystkich mieszkańców gminy Janowice 

Wielkie. Teren parku służy do wypoczynku i rekreacji korzystających osób.  

2.  Zarządzającym Parkiem jest Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, 

tel. 75 75 15 124. 

3. Park jest otwarty całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 

4.  Na terenie Parku zabrania się:  

a) niszczenia i uszkadzania urządzeń Parku, 

b) uszkadzania, niszczenia lub wykopywania roślinności, 

c) płoszenia ptactwa i innych zwierząt, 

d) zakłócania spokoju i bezpieczeństwa użytkowników Parku, 

e) zaśmiecania Parku,  

f) spożywania napojów alkoholowych,  

g) umieszczania napisów i graffiti,  

h) umieszczania reklam, tablic i ogłoszeń bez zgody Zarządzającego,  

i) handlu, świadczenia usług lub organizacji imprez bez zgody Zarządzającego,  

j) kąpieli w fontannie i stawie, 

k) używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządzającego,  

l) parkowania i ruchu pojazdów silnikowych poza miejscem do tego wyznaczonym, 

m) rozkładania namiotów i parkowania camperów, 

n) grillowania lub palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym, 

o) wprowadzania psów bez smyczy, 

p) wprowadzania bez kagańca psów ras uważanych za agresywne oraz pozostałych,  

         odpowiadających wielkością rasom psów średnich i dużych. 

5. Właścicieli psów zobowiązuje się do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.  

6. Przebywanie dzieci do lat 7 na terenie Parku możliwe jest wyłącznie pod nadzorem rodziców lub 

opiekunów. 

7. Na terenie Parku dopuszcza się korzystanie z trawników polegające na siadaniu na trawie oraz rozkładaniu 

koców. 

8. Na terenie parku dopuszcza się do ruchu pojazdy wykonujące czynności związane  z utrzymaniem 

czystości i zieleni parkowej, także obsługujące podmioty prowadzące działalność na terenie parku, na 

podstawie zezwolenia wydanego przez Zarządzającego. 

9. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń  

i innych przepisach prawa. 
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