
 

 

UCHWAŁA NR XI/62/15 

RADY MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin Parku Zdrojowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ustawienie 

tablic informacyjnych na terenie Parku Zdrojowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

E. Marecka-Szydło

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 grudnia 2015 r.

Poz. 5322



Załącznik do uchwały Nr XI/62/15 Rady  

Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 listopada 2015 r. 

 

§ 1. Park Zdrojowy pełni funkcje zdrowotne, rekreacyjne, estetyczne i służy wszystkim jego 

użytkownikom. 

§ 2. Administratorem Parku Zdrojowego jest Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju. 

§ 3. Na terenie Parku Zdrojowego obowiązuje zakaz: 

1) niszczenia roślinności parkowej, 

2) zaśmiecania terenu, 

3) niszczenia oraz przemieszczania ławek, koszy innych elementów małej architektury, 

4) rozpalania ognisk oraz grillowania, 

5) wjazdu bez wymaganego zezwolenia pojazdów silnikowych, 

6) kąpieli w fontannie oraz jej zanieczyszczania, 

7) wprowadzania psów  bez pakietu higienicznego na psie odchody, 

8) prowadzenia handlu lub usług, umieszczania reklam, tablic, ogłoszeń  bez zgody administratora Parku 

Zdrojowego, 

9) wykonywania napisów graffiti na urządzeniach i murach, 

10) organizowania występów artystycznych bez zgody administratora, 

11) biwakowania, 

12) kąpieli w stawie i łowienia ryb bez zgody administratora Parku Zdrojowego oraz jazdy na łyżwach 

w okresie zimowym, 

13) wchodzenia podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. 

§ 4. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub przypadki dewastacji należy zgłaszać do administratora Parku 

Zdrojowego lub służb porządkowych. 
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