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UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY JERZMANOWA
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku w miejscowości Jerzmanowa
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994 ze
zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z parku zlokalizowanego w zespole pałacowo - parkowym
w Jerzmanowej.
§ 2. Regulamin określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
T. Kozakowski
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Załącznik do uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Regulamin korzystania z parku przy zespole
pałacowo – parkowym w Jerzmanowej
1. Właścicielem i zarządcą Parku przy zespole pałacowo – parkowym zwanym dalej
Parkiem jest Gmina Jerzmanowa.
2. Teren parku jest ogólnodostępnym obszarem

służącym do wypoczynku, relaksu

i aktywnej rekreacji.
3. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
4. W celu zachowania walorów przyrodniczych i wypoczynkowo – rekreacyjnych Parku
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa wszystkich przebywających na
terenie Parku zobowiązuje się do:
1) zachowania ciszy i spokoju w godzinach od 22:00 do 6:00,
2) przestrzegania porządku i czystości,
3) poszanowania zieleni oraz wyposażenia terenu,
4) poszanowania żyjących na terenie Parku dzikich zwierząt,
5) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie
Parku,
6) usuwania nieczystości po swoich psach.
5. Na terenie Parku zabrania się:
1) wnoszenia

i

spożywania

napojów

alkoholowych

środków psychoaktywnych,
2) niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu,
3) niszczenia i uszkadzania infrastruktury parkowej,
4) zaśmiecania i zanieczyszczenia terenu,
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,
6) płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt,
7) kąpieli w stawach znajdujących się na terenie Parku,

oraz
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8) łowienia ryb w stawach bez posiadania karty wędkarskiej i zgody Zarządcy
Parku,
9) pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych w pobliżu
stawów,
10) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody
Zarządcy Parku,
11) wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych,
12) wjazdu na teren Parku wszelkich pojazdów samochodowych, ciągników i
motocykli oraz quadów za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów
służb technicznych i służb dbających o czystość oraz innych pojazdów po
uzyskaniu zgody Zarządcy Parku.
13) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Zarządcy Parku,
14) organizowania imprez i handlu oraz biwakowania bez zgody Zarządcy Parku,
15) prowadzania psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za
agresywną – bez smyczy i kagańca.
6. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
7. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów,
opadów atmosferycznych oraz burz.
8. Wszelkie uwagi oraz wnioski dotyczące terenu Parku należy zgłaszać Zarządcy.

Właściciel i Zarządca Parku
Gmina Jerzmanowa
ul. Lipowa 4 67222 Jerzmanowa
tel. 76 8312121; e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

