
UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie gminy miejskiej Lubań

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy następujących parków i skwerów:

1. Regulamin Parku na Kamiennej Górze – Załącznik nr 1.

2. Regulamin skweru przy Alei Kombatantów (teren zieleni pocmentarnej) – Załącznik nr 2.

3. Regulamin skweru przy Wieży Brackiej (Park Niepodległości) – Załącznik nr 3.

4. Regulamin skweru przy ul. Staszica – Załącznik nr 4.

5. Regulamin Skweru Św. Jakuba przy ul. Zgorzeleckiej (teren zieleni pocmentarnej i poszpitalnej) – 
Załącznik nr 5.

6. Regulamin skweru przy ul. Kazimierza Wielkiego – Załącznik nr 6.

7. Regulamin skweru przy ul. Łącznej – Załącznik nr 7.

§ 2. Na terenach, o których mowa w § 1 umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść regulaminu 
oraz informacje kontaktowe zarządcy terenu i instytucji porządkowych.

§ 3. Naruszenie postanowień regulaminów podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
K. Glazer

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 3043



Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin korzystania z Parku na Kamiennej Górze 

1. Na terenie parku zezwala się: 

1) Na wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów rabat i krzewów. 

2) Prowadzenie działalności handlowej i reklamowej za zgodą zarządcy terenu. 

3) Organizowanie imprez za zgodą zarządcy terenu. 

4) Palenia ognisk i grillowania w miejscu i czasie uzgodnionym z zarządcą terenu. 

5) Jazdę rowerami wyłącznie po wyznaczonych przez zarządcę trasach. 

 

2. Na terenie parku zabrania się: 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4) Spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem organizowanych imprez na odrębnie 

ustalonych zasadach. 

5) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

6) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8) Prowadzenia psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawiania zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

9) Zbliżania się i wchodzenia na skały i słupy bazaltowe. 

10) Kąpieli i wchodzenia do zbiornika wodnego. 

 

3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie 

Wykroczeń. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin skweru przy Alei Kombatantów (teren zieleni pocmentarnej) 

 

1. Na terenie skweru zabrania się: 

 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Wchodzenia na trawniki. 

4) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

5) Spożywania napojów alkoholowych,  

6) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

7) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas. 

8) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

9) Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

10) Wykopywania elementów dawnych nagrobków.  

 

2. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie 

Wykroczeń. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

  

Regulamin skweru przy Wieży Brackiej (Park Niepodległości) 

 

1. Na terenie skweru zezwala się: 

1) Na wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów rabat i krzewów. 

2) Prowadzenie działalności handlowej i reklamowej za zgodą zarządcy terenu. 

3) Organizowanie imprez za zgodą zarządcy terenu. 

 

2. Na terenie skweru zabrania się: 

1.   Zaśmiecania terenu. 

        2   .Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3. Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4. Spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem organizowanych imprez na odrębnie 

ustalonych zasadach. 

5. Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

6. Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7. Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8. Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

 

9. Zasady dotyczące korzystania z fontanny: 

1) Woda zasilająca fontannę nie nadaje się do spożycia. 

2) Pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki. 

3) Zakazuje się zanieczyszczania fontanny, w tym poprzez mycie się lub kąpanie psów.  

4) Zakazuje się wjeżdżania pojazdami, w tym rowerami, na płytę fontanny. 

5) Zabrania się manipulowania przy instalacjach fontanny. 

6) Zabrania się zbliżania twarzy do dysz fontanny. 

 

10. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń. 
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Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin skweru przy ul. Staszica 

 

1. Na terenie skweru zezwala się: 

1) Na wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów rabat i krzewów. 

2) Prowadzenie działalności handlowej i reklamowej za zgodą zarządcy terenu. 

3) Organizowanie imprez za zgodą zarządcy terenu. 

4) Palenia ognisk i grillowania w miejscu i czasie uzgodnionym z zarządcą terenu. 

 

2. Na terenie skweru zabrania się: 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4) Spożywania napojów alkoholowych. 

5) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

6) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8) Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

9) Manipulowania przy instalacjach elektrycznych oświetlenia skweru. 

10) Manipulowania przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych (siłownia zewnętrzna). 

 

3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń. 
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Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin skweru Św. Jakuba przy ul. Zgorzeleckiej (teren zieleni pocmentarnej i poszpitalnej) 

 

1. Na terenie skweru zabrania się: 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

5) Spożywania napojów alkoholowych. 

6) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8) Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

 

2. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń. 
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Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin skweru przy ul. Łącznej 

 

1. Na terenie skweru zezwala się: 

1) Na wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów rabat i krzewów. 

2) Prowadzenie działalności handlowej i reklamowej za zgodą zarządcy terenu. 

3) Organizowanie imprez za zgodą zarządcy terenu. 

 

2. Na terenie skweru zabrania się: 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

5) Spożywania napojów alkoholowych. 

6) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8) Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

 

3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń. 
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Załącznik nr 7 do Uchwały nr IX/53/2019 

Rady Miasta Lubań 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

Regulamin skweru przy ul. Kazimierza Wielkiego 

 

1. Na terenie skweru zezwala się: 

1) Na wchodzenie na trawniki, z wyłączeniem obszarów rabat i krzewów. 

2) Prowadzenie działalności handlowej i reklamowej za zgodą zarządcy terenu. 

3) Organizowanie imprez za zgodą zarządcy terenu. 

 

2. Na terenie skweru zabrania się: 

1) Zaśmiecania terenu. 

2) Niszczenia drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

3) Niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń. 

4) Zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. 

5) Spożywania napojów alkoholowych. 

6) Używania urządzeń nagłaśniających i innych wywołujących hałas bez zgody zarządcy 

terenu. 

7) Wjazdu pojazdami silnikowymi. 

8) Prowadzenie psów bez uwięzi i kagańca, a także pozostawianie zanieczyszczeń 

(odchodów) po nich. 

 

3. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń. 
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