
 

 

UCHWAŁA NR LIII/275/18 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich w Chojnowie 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulaminy korzystania z parków i zieleńców miejskich, określone w załącznikach  

do niniejszej uchwały: 

1. Park Śródmiejski (ul. Wolności, ul. Spacerowa, Pl. Zamkowy) – załącznik nr 1, 

2. Park Piastowski (ul. Kilińskiego, ul. Parkowa) – załącznik nr 2, 

3. Zieleniec „Morskie Oko” (ul. Kilińskiego, ul. Sikorskiego) – załącznik nr 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa: 

J. Skowroński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 października 2018 r.

Poz. 4715



Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/275/18 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2018 r. 

 

R E G U L A M I N 

KORZYSTANIA Z PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO 

1. Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta wprowadza się regulamin korzystania z parków 

i zieleńców miejskich, który reguluje zasady i tryb korzystania z terenów zieleni. 

2. Właścicielem Parku Śródmiejskiego, zwanego dalej Parkiem jest Gmina Miejska Chojnów. 

3. Teren parku jest obiektem prawnie chronionym na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

4. Administracją terenów zieleni miejskiej, w imieniu Burmistrza Chojnowa, zajmuje się Wydział Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

5. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających 

i przebywających na terenach parków, zieleńców i innej urządzonej zieleni miejskiej, zabrania się: 

a) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 

b) zaśmiecania terenu parku, 

c) niszczenia i uszkadzania budynków, budowli i elementów wyposażenia terenu, 

d) niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek, 

e) malowania farbami i jej pochodnymi nawierzchni, urządzeń, małej architektury,  budowli itp., 

f) handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu, 

g) wprowadzania na teren parku psów bez smyczy, w przypadku psów ras niebezpiecznych bez smyczy 

i kagańca, 

h) wprowadzania kotów i psów na plac zabaw, 

i) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 

j) organizowania imprez bez zgody administratora, 

k) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli, z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych 

pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora, 

l) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora, 

m) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora, 

n) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń, 

o) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna, 

p) uszkadzania nawierzchni alejek parkowych przez rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki, itp., 

q) kąpieli w rzece, kanałach, itp., 

r) chwytania, płoszenia lub zabijania dziko występujących zwierząt. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej osoby utrzymujące 

zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta 

w miejscach publicznych. 
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·Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione  

jest spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym. 

Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie  

i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO 

WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/275/18 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2018 r. 

 

R E G U L A M I N 

KORZYSTANIA Z PARKU PIASTOWSKIEGO 

1. Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta wprowadza się regulamin korzystania z parków 

i zieleńców miejskich, który reguluje zasady i tryb korzystania z terenów zieleni. 

2. Właścicielem Parku Piastowskiego, zwanego dalej Parkiem jest Gmina Miejska Chojnów. 

3. Administracją parków i urządzonych zieleńców miejskich, w imieniu Burmistrza Chojnowa, zajmuje się 

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających 

i przebywających na terenach parków, zieleńców i innej urządzonej zieleni miejskiej, zabrania się: 

a) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 

b) zaśmiecania terenu parku, 

c) niszczenia i uszkadzania budynków, budowli i elementów wyposażenia terenu, 

d) niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek, 

e) malowania farbami i jej pochodnymi nawierzchni, urządzeń, małej architektury, budowli itp., 

f) handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu, 

g) wprowadzania na teren parku psów bez smyczy, w przypadku psów ras niebezpiecznych bez smyczy 

i kagańca, 

h) wprowadzania kotów i psów na plac zabaw, 

i) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 

j) organizowania imprez bez zgody administratora, 

k) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli, z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych 

pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora, 

l) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora, 

m) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora, 

n) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń, 

o) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna, 

p) uszkadzania nawierzchni alejek parkowych przez rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki, itp., 

q) kąpieli w kanałach, itp., 

r) chwytania, płoszenia lub zabijania dziko występujących zwierząt. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej osoby utrzymujące 

zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta 

w miejscach publicznych. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione  

jest spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym. 
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Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie  

i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO 

WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/275/18 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2018 r. 

 

R E G U L A M I N 

KORZYSTANIA Z ZIELEŃCA MORSKIE OKO 

1. Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta wprowadza się regulamin korzystania z parków 

i zieleńców miejskich, który reguluje zasady i tryb korzystania z terenów zieleni. 

2. Właścicielem terenu zieleni miejskiej „Morskie Oko”, zwanego dalej Zieleńcem jest Gmina Miejska 

Chojnów. 

3. Administracją terenów zieleni miejskiej, w imieniu Burmistrza Chojnowa, zajmuje się Wydział Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

4. W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających 

i przebywających na terenach zieleńców, parków i innej urządzonej zieleni miejskiej, zabrania się : 

a) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 

b) zaśmiecania terenu zieleńca, 

c) niszczenia i uszkadzania budynków, budowli i elementów wyposażenia terenu, 

d) niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek, 

e) malowania farbami i jej pochodnymi nawierzchni, urządzeń, małej architektury,  budowli itp., 

f) handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu, 

g) wprowadzania na teren zieleńca psów bez smyczy, w przypadku psów ras niebezpiecznych bez smyczy 

i kagańca, 

h) wprowadzania kotów i psów na plac zabaw, 

i) palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 

j) organizowania imprez bez zgody administratora, 

k) wjazdu na teren zieleńca wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli, z wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych 

pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora, 

l) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora, 

m) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora, 

n) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń, 

o) korzystania przez dzieci do lat 7 z urządzeń zabawowych bez opiekuna, 

p) uszkadzania nawierzchni przez rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki, itp., 

q) kąpieli w fontannie itp., 

r) chwytania, płoszenia lub zabijania dziko występujących zwierząt. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej osoby utrzymujące 

zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta 

w miejscach publicznych. 
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Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione  

jest spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym. 

Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie  

i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO 

WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.  
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